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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. 01/2014 – CAP 

Processo: Nº. 01/2014-CAP 

Tipo: MAIOR OFERTA 

OBJETO: Permissão onerosa de uso e exploração comercial em espaço 

físico destinado ao ramo de Restaurante/Lanchonete, situado no subsolo do 

Prédio da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG, localizado à Rua 

da Bahia, nº 2.115 – Bairro Funcionários, na cidade de Belo Horizonte/MG. 

Obs: Obrigatório conhecer o espaço físico destinado ao Restaurante, para obtenção do Atestado de 

Visita/Vistoria, conforme Anexo V deste Edital. 

 

RECIBO 

A Empresa ______________________________________________________________ 

retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail 

_____________________________________ ou pelo fax: _________________________. 

______________________ , aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 

(Assinatura) 

OBSERVAÇÃO: Este recibo deverá ser remetido AO PRESIDENTE DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO do CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (CAP), 

localizado na Rua Álvares Maciel nº. 58, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas 

Gerais, CEP 30150-250, pelo telefone (31) 3307.0451, fax (31) 3307-0450 ou pelos 

endereços eletrônicos: 0841478@pmmg.mg.gov.br   e   cap-almx@pmmg.mg.gov.br.  

O CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – CAP,  NÃO SE RESPONSABILIZA POR 

COMUNICAÇÕES À EMPRESA QUE NÃO ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU PRESTAR 

INFORMAÇÕES INCORRETAS NO MESMO. 

 

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

1  PREÂMBULO 

O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas 
Gerais - PMMG, através do Centro de Administração de Pessoal - CAP torna público que 
realizará licitação na modalidade “CONCORRÊNCIA” em sessão pública, do tipo “MAIOR 
OFERTA”, a qual ocorrerá na sede do Centro de Administração de Pessoal - CAP, sito à Rua 
Álvares Maciel, nº. 58, Bairro Santa Efigênia, na cidade de Belo Horizonte - MG, CEP 30150-
250, visando selecionar a proposta mais vantajosa para a permissão onerosa de uso e 
exploração comercial do restaurante/lanchonete localizada nas dependências do prédio da Rua 
da Bahia, nº 2.115 – Funcionários, na cidade de Belo Horizonte/MG,  

1.1 O certame será regido pela Lei Federal n. 8.666, de 21.06.93, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 8.883/94, de 09jun94, pelo Decreto nº 44.431, de 29 de dezembro 2006 
e suas alterações posteriores, Lei 8.987/95 e suas alterações posteriores, Lei Estadual n. 
13.994, de 18 de setembro de 2001, Decreto Estadual n. 45.902, de 27 de janeiro de 2012 e 
toda legislação vigente aplicável ao presente procedimento licitatório e demais legislação 
pertinente, bem como pelas condições estabelecidas no presente Edital. 

1.2 O processo licitatório será realizado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
n. 084.147-8, 2º Ten PM Robson Oliveira Matos, tendo como suplente o n. 120.758-8, 1º Ten 
PM Nelmar Moreira e como equipe de apoio o n. 140.558-8, 3º Sgt PM Leonardo Henrique da 
Cruz, n. 144.448-8, 3º Sgt PM Lohainne do Prado de Medeiros e 100.524-8, 3º Sgt Fernando 
Eustáquio Pereira designados pela Maj PM que Responde pela Chefia do Centro de 
Administração de Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais, conforme publicação inserta no 
Boletim Interno nº. 06, de 17/02/2014, do Centro de Administração de Pessoal - CAP.  

 

2  OBJETO 

2.1 A presente licitação tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa oferecida para a 
Permissão Onerosa de Uso das instalações físicas do prédio da Polícia Militar de Minas 
Gerais – PMMG, localizado à Rua da Bahia, nº 2.115 – Funcionários, na cidade de Belo 
Horizonte/MG, objetivando a exploração de atividade econômica comercial de restaurante e 
lanchonete, para atender aos militares e servidores civis da PMMG, bem como, 
ocasionalmente, ao público externo, estes desde que devidamente autorizados por autoridade 
competente. 

2.2  A licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar comprovante de Atestado de Visita 
realizada nas dependências da Restaurante/Lanchonete do Prédio da PMMG, local onde 
ocorrerá a exploração comercial, visando inteirar-se por completo das condições físicas do 
imóvel objeto da permissão onerosa de uso.   

 

3  CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Os serviços de limpeza, higienização, dedetização e manutenção periódica das áreas sob  
responsabilidade dos licitantes, partes hidráulicas, esgoto e elétrica das dependências 
utilizadas, correrão por conta da empresa vencedora do certame. 

3.2  A empresa vencedora deverá encaminhar à PMMG/CAP laudo confirmando a dedetização 
efetuada nas dependências a serem utilizadas constando, no mínimo, data da execução dos 
serviços, data de validade, produtos utilizados e empresa responsável pelo serviço. 
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3.3 A empresa vencedora deverá realizar trimestralmente limpeza das caixas de gordura que 
fazem parte da rede específica do restaurante e da lanchonete, devendo comunicar á 
PMMG/CAP a data da realização dos serviços, para que haja o devido acompanhamento por 
parte da PMMG/CAP do serviço a ser executado. 

3.4 Poderão participar desta concorrência quaisquer pessoas jurídicas do ramo pertinente ao 
seu objeto, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação jurídica, regularidade 
fiscal, qualificação técnica e econômico-financeira, conforme exigências previstas neste Edital.  

3.5 É vedada a participação de empresas: 

(a) em consórcio; 
(b) que tendo sido declaradas inidôneas ou suspensas do direito de licitar e contratar com 

a Administração Pública, não apresentem declaração de reabilitação emitido pelo órgão que 
aplicou a sanção ou pelo Poder Judiciário. 

3.6 Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem 
aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, ou punidas com  a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública Estadual. 

3.7  A participação neste certame implica em aceitação de todas as condições estabelecidas 
neste Instrumento Convocatório. 

4 - ENTREGA DOS ENVELOPES 

4.1  Dos envelopes  “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” ; 

4.2 Os envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta Comercial“ deverão ser 
indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao Presidente da Comissão de 
Licitação/2014 – CAP/PMMG na sessão pública de abertura deste certame, conforme 
endereço, dia e horário especificados abaixo”. 

4.3  Local de entrega dos envelopes: Centro de Administração de Pessoal – Rua Álvares 
Maciel, nº 58, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte. 

4.3.1  Data para entrega dos envelopes:   20 de março de 2014 (quinta-feira) 

4.3.2  Horário p/ entrega dos envelopes:  09:00 hs 

4.4 No local, data e hora fixados no item 4.3.1 e 4.3.2, cada empresa interessada em participar 
da presente Concorrência  deverá entregar ao Presidente da CPL/CAP/PMMG: 

 a) um envelope contendo os documentos de habilitação; 

 b) um envelope contendo sua proposta  com a oferta pela permissão de uso; 

 c) carta de credenciamento (procuração), que deverá compor o envelope nº 1, de acordo 
com modelo constante do Anexo IV deste Edital, a qual garantirá o direito de acompanhar o 
procedimento e praticar os atos necessários à plena participação no procedimento;  

4.4.1 Todos os envelopes serão entregues lacrados e indicar, em sua parte externa e frontal, os 
seguintes dizeres: 
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À  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/2014 DO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE 
PESSOAL / PMMG 

RUA ÁLVARES MACIEL, N. 58, SANTA EFIGÊNIA 

CEP: 30.150-250 - BELO HORIZONTE/MG 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2014-CAP – TIPO: CONCORRENCIA 

ENVELOPE N.º  01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

DATA DE ABERTURA: ________/______/2014. ÀS ___________HORAS 

PROPONENTE: (razão social e endereço) 

 

À  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/2014 DO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE 
PESSOAL /PMMG 

RUA ÁLVARES MACIEL, N. 58, SANTA EFIGÊNIA 

CEP: 30.150-250 - BELO HORIZONTE/MG 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2014-CAP – TIPO: CONCORRENCIA 

ENVELOPE N.º  02 – PROPOSTA COMERCIAL 

DATA DE ABERTURA: ________/______/2014. ÀS ___________HORAS 

PROPONENTE: (razão social e endereço) 

4.4.2 A Comissão Permanente de Licitação do Centro de Administração de Pessoal/PMMG, não 
se responsabilizará por envelopes de “Habilitação” e “Proposta Comercial” que não sejam 
entregues ao seu Presidente no local, data e horário previamente definidos neste Edital. 

5 CREDENCIAMENTO 

5.1 Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto ao Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação/CAP, devidamente munido de documento que o credencie 
a participar deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, 
exibindo a sua Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 

5.2 O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com 
firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para decidir sobre 
quaisquer eventualidades que possam surgir no decorrer do certame, podendo inclusive 
interpor recursos e praticar todos os demais atos pertinentes em nome da empresa 
representada. 

5.3 No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser 
apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social e da última alteração 
estatutária ou contratual, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 

5.4 O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo IV. 

5.5 O procedimento de recebimento e abertura dos envelopes, bem assim de exame e 
julgamento de seu conteúdo, seguirá o disposto nos art. 43 e 46, §2º, da Lei n° 8.666/93. 
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5.6 O ENVELOPE nº 1 (Documentos de Habilitação) será aberto em primeiro lugar. Somente 
após o encerramento da fase de habilitação proceder-se-á à abertura do ENVELOPE nº 2 
(oferta pela permissão de uso), devolvendo-se, fechados, os envelopes nº 2 às empresas que 
vierem eventualmente a serem inabilitadas. 

6  DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

6.1  As propostas comerciais deverão ser datilografadas/digitadas ou impressas, em uma via e 
assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, 
ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem 
lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata 
compreensão de seu conteúdo, observado o modelo constante do Anexo III, deste Edital, e 
deverão, obrigatoriamente, constar: 

6.1.1  Nome, número do CNPJ/CPF, endereço, telefone e fax da empresa proponente; 

6.1.2  Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 
estipulada para a entrega e abertura dos envelopes; 

6.1.3  Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, 
encargos sociais, salários dos funcionários, gastos com materiais e insumos. 

6.1.4  Juntamente com a proposta comercial a licitante deverá apresentar a declaração de que 
atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para o certame, conforme 
modelo a seguir: 
 

DECLARAÇÃO 
 

A empresa/ interessado .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob 
as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar 
do Procedimento Licitatório --  CONCORRENCIA  Nr 001/2014 - CAP. 
 

Data e local 
_____________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 
6.1.5  O valor mínimo estimado de contratação para a permissão onerosa de uso e 
exploração comercial do Restaurante/Lanchonete do Prédio da PMMG é de no mínimo 
R$1.000,00  (um mil reais), com reajustes previstos na Minuta do Contrato, Anexo VI, deste 
Edital. Sendo desclassificado do certame o proponente que formalizar proposta com preço 
inferior a este. 

6.1.6  A empresa vencedora do certame não arcará com as despesas referentes às tarifas 
mensais de água/esgoto e energia elétrica devidas, as quais estarão inclusas no aluguel a ser 
pago mensalmente pela Permissão Onerosa de Uso. 

6.2 A empresa proponente deverá possuir, obrigatoriamente, em seu quadro de funcionários: 
gerente, cozinheiro, caixa, atendentes e auxiliares de serviços. 

6.3 O restaurante e a lanchonete deverão contar com no mínimo 08 (oito) funcionários, número 
este estimado para um bom e rápido atendimento ao público. 

6.4 Aos sábados, domingos e feriados poderão ser servidas refeições e produtos típicos de 
lanchonete pela empresa vencedora do certame, podendo as refeições serem fornecidas fora 
do horário obrigatório, a fim de atender a tropa em regime de escalas normais de serviços,  
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eventos especiais e/ou extraordinários, independente de aviso ou notificação. As refeições 
poderão serem servidas mediante previsão do número de usuários, em horários diversos dos 
anteriormente estabelecidos. 

6.5 A empresa proponente deverá ter acompanhamento constante de 01 (um) nutricionista, 
devidamente habilitado profissionalmente para tanto, o qual deverá assinar o cardápio, 
devendo este ser apresentado ao Chefe do Almoxarifado do Centro de Administração de 
Pessoal até o 20º (vigésimo) dia do mês anterior à sua entrada em vigor. 

6.6 A empresa proponente deverá dispor de responsável técnico com Certificado de Habilitação 
Técnica para as atividades objeto desta licitação, conforme norma da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA, preferencialmente que este responsável não seja o gerente da 
empresa exploradora dos serviços. 

6.7 A empresa vencedora do certame ficará responsável por manter seus funcionários 
devidamente uniformizados, sendo obrigatório o uso de bonés, crachás e aventais brancos e 
limpos. 

6.8 A empresa vencedora do certame ficará responsável pela conduta de seus funcionários 
durante o horário de serviço, no local de trabalho e no interior do prédio onde serão prestados 
os serviços, pelo que poderá vir a ser chamada a prestar esclarecimentos, sanar dúvidas e 
adotar as medidas necessárias para a perfeita realização dos serviços. 

6.9 A empresa vencedora do certame obriga-se a fornecer os itens básicos de alimentação e de 
produtos típicos de lanchonete, constantes do Anexo II deste Edital, bem como aqueles que 
vierem a compor o cardápio semanal /mensal, aprovado pelo CAP/PMMG. 

6.10 Todos os produtos a serem comercializados, refeições, lanches e/ou outros produtos de 
lanchonete deverão ser de primeira qualidade e, sempre que se exigir, inspecionados pelos 
órgãos competentes. 

6.11 Fica a empresa vencedora do certame expressamente proibida da comercialização 
externa de MARMITEX e/ou alimentos preparados nas dependências do 
Restaurante/Lanchonete. 

7 HABILITAÇÃO PESSOA JURÍDICA 

7.1     REGULARIDADE JURÍDICA 

7.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

7.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, 
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 

7.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 

7.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.2 REGULARIDADE FISCAL 

7.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

7.2.2 Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto licitado; 
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7.2.3   Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

7.2.4 Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove 
regularidade de situação para com a Seguridade Social, ou ainda prova de garantia em juízo de 
valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio; 

7.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante. 

7.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

7.3.1 Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da 
comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, expedida a no máximo 
90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do 
artigo 31 da Lei 8.666/93. 

7.4 DECLARAÇÕES 

7.4.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de 
no mínimo 02 (dois) atestados 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 fornecimento, qualidade do material, do atendimento, 
cumprimento de prazos e demais condições do fornecimento. 

7.4.2 Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula (Cláusula 7- DA HABILITAÇÃO), 
serão apresentadas para fins de habilitação, declaração de que a empresa não se acha 
declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar 
ou contratar com a Administração Estadual; e declaração de que a empresa não possui 
trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 
qualquer trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei 
Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da lei. As declarações serão conforme 
modelos a seguir: 

DECLARAÇÃO 
A empresa.................................................., CNPJ ..............................., declara, sob as penas da lei, 
a comunicar à Comissão Permanente de Licitação (CPL) do CAP, a Superveniência de Fato 
Impeditivo da Habilitação, conforme previsto no Art. 32, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1.993, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no 
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

Data e local 
_____________________________________ 

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

Data e local 
_____________________________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
 

7.4.3 Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  (CNDT), fornecida  pelo  órgão  competente 
da Justiça do Trabalho. 

Obs: De acordo com o previsto no art. 642, § 2º, da CLT, será aceita a Certidão Positiva com 
Efeitos de Negativa. 

7.4.4 - A licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral – CRC – emitido pela 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, com a validade em vigor, poderá 
apresentá-lo para utilizar-se dos documentos nele constantes como substituto de documento 
exigido para este certame, desde que o documento constante do CRC esteja com a validade 
em vigor. Caso qualquer documento esteja com o seu prazo de validade expirada, o mesmo 
não poderá ser utilizado como substituto devendo ser apresentado o documento exigido para 
este certame com a validade em vigor. 

7.4.5 - Serão analisados no Certificado de Registro Cadastral - CRC somente os documentos 
exigidos para este certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos, mesmo que 
estes se encontrem com a sua data de validade expirada. 

7.4.6 - A licitante inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão - SEPLAG poderá substituir o documento exigido na cláusula 7.4.4 
pelo Certificado de Registro Cadastral Completo ou Simplificado desde que o Certificado de 
Registro Cadastral - CRC possua a mesma linha de fornecimento (classe de material/serviço) 
do objeto licitado. 

8  HABILITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

8.1 Comprovar através de atestado médico sua higidez física e mental; 

8.2 Comprovar ser possuidor (a) de ilibada idoneidade moral e social apresentando atestado de 
bons antecedentes expedido por órgão competente; 

8.3 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação através da apresentação de 
no mínimo 02 (dois) atestados 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 fornecimento, qualidade do material, do atendimento, 
cumprimento de prazos e demais condições do fornecimento; 

8.4 “Nada Consta” expedido pela Câmara de Dirigentes Lojistas da localidade atinente a 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC-SERASA), cheques, ações e protestos. 

 

9  SESSÃO PÚBLICA DA LICITAÇÃO 

9.1 Após o encerramento do credenciamento, identificação dos representantes das empresas 
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proponentes e licitantes participantes, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação - 
CPL/CAP declarará aberta à sessão pública, oportunidade em que não serão mais aceitos 
novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a “Documentação 
de Habilitação” e “Propostas de Preços” exclusivamente dos participantes presentes e 
devidamente credenciados. 

9.2 CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

9.2.1 O procedimento de recebimento e abertura dos envelopes, bem como o do exame e 
julgamento de seus conteúdos, seguirá o disposto no art. 43 da Lei n° 8.666/93, transcrito 
abaixo: 

 

“Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos:  

I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos 
concorrentes e sua apreciação;  

II - devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo 
as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua 
denegação;  

III - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes 
habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou 
tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos 
interpostos;  

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital 
e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão 
oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de 
preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, 
promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 
incompatíveis;  

V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de 
avaliação constantes do edital;  

VI - deliberação da autoridade competente quanto à homologação e 
adjudicação do objeto da licitação.  

§ 1º - A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e 
as propostas será realizada sempre em ato público previamente designado, do 
qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes presentes e pela 
comissão.  

§ 2º - Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes 
presentes e pela comissão.  

§ 3º - É facultada à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta.  

§ 4º - O disposto neste artigo aplica-se à concorrência e, no que couber, ao 
concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao convite. 

§ 5º - Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes (incisos I e II) e 
abertas às propostas (inciso III), não cabe desclassificá-los por motivo 
relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 
conhecidos após o julgamento.  

§ 6º - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão.” 
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9.2.2 A autoridade competente exigirá prestação de garantia no ato de contratação dos 
serviços, consoante o que prescreve o Artigo 56 da Lei 8.666/93. 

10. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO  

10.1 Recebimento e abertura dos envelopes 

10.1.1 A Comissão Permanente de Licitação - CPL/CAP procederá o recebimento e à abertura 
dos envelopes segundo o disposto no item 5.6, podendo realizar tantas sessões quanto forem 
necessárias para o completo exame de documentos e propostas, levando-se em conta seu 
volume e dando prévia ciência a todos os licitantes das datas que porventura venha a designar. 

 

10.1.2 Será inabilitado o licitante cuja documentação não satisfaça às exigências deste Edital;  

10.1.3 Os itens abaixo deverão obedecer as especificações mínimas contidas no Anexo III 
deste Edital (Modelo de Proposta) que serão os seguintes: 

Item 01– Capacidade de atendimento (nesse item será observado o número mínimo de 
funcionários e qualificação dos mesmos); 

Item 02 – Capacidade de completar o equipamento existente para atender à demanda; 
Item 03 – Experiência específica no ramo (especificar o período); 
 
Item 04 – Prazo para instalação e início de fornecimento; 
Item 05 – Variedade de alimentos a serem oferecidos; 
Item 06 – Valor da refeição a ser oferecida; 
Item 07 – Valor mensal a ser pago pela Permissão Onerosa de Uso. 
 

10.2 JULGAMENTO DO CERTAME: 

10.2.1 Os itens de 01 a 06 deverão obedecer as exigências mínimas contidas no Anexo III do 
Edital (Modelo da Proposta), sendo tais exigências critérios para classificação ou 
desclassificação da empresa licitante. 

10.2.2 O licitante que apresentar a maior oferta prevista no item  07 do item 10.1.3 deste Edital 
(Valor Mensal a ser pago pela Permissão Onerosa de Uso), será considerado o vencedor do 
certame. 

10.3 Será desclassificada a proposta que: 

a) Apresentar oferta pela permissão de uso em valor inferior ao mínimo mensal pré-fixado; 

b) deixar de apresentar a  proposta de acordo com o modelo constante do Anexo III, deste 
Edital; 

c)  não atender as exigências contidas neste Edital; 

d) for omissa, vaga, ou apresentar irregularidades ou defeitos que dificultem o julgamento; 

e) não estiverem assinadas pelo dirigente da proponente ou representante legal da 
empresa; 

f) apresentar preço dos produtos de lanchonete com valor superior ao máximo permitido. 

10.4 Vencerá o certame a proposta que atender todas as exigências deste Edital e que 
apresentar MAIOR OFERTA para a PERMISSÃO ONEROSA DE USO, conforme estabelecido 
no itens 10.2.2 deste Edital, esclarecendo que a adjudicação será  global. 

10.5 Na licitação será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação 
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para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme dispõem os artigos 44 e 45, 
Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, e, caso persista o empate entre estas, proceder-se-
á, de imediato, a sorteio, na forma do art. 45, §2º, da Lei nº 8.666/93. 

10.6 No caso de licitante enquadrado na categoria de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, deverá apresentar no Envelope nº1 toda a documentação exigida neste Edital, inclusive 
os documentos relativos à regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição, 
conforme dispõem os artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 
2006. 

10.6.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial se dará a partir da data aprazada para abertura 
da documentação (Envelope nº 01) do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos negativos. 

10.6.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas no 
artigo 81, da Lei nº. 8.666/93, sendo o licitante inabilitado para a presente licitação. 

11. CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS 

Os interessados em participarem do presente certame poderão formular consultas, solicitar 
informações e obter esclarecimentos relativos à presente CONCORRÊNCIA, dirigindo-se à 
Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Centro de Administração de Pessoal 
CPL/CAP, que funcionará no horário de 08h às 12 horas e das 13h às 17h horas, exceto às 
quartas-feiras, quando o horário será das 08h às 13 horas, no Centro de Administração de 
Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais, localizada na Rua Álvares Maciel, 58, Bairro Santa 
Efigênia, CEP 30150-250 – Belo Horizonte/ MG – Fone  (31) 3071-2425 ou pelo e-mail 
0841478@pmmg.mg.gov.br.  

12. DECLARAÇÃO DE VISITA 

As empresas participantes, por intermédio de representante legal, deverão realizar visita às 
instalações dos refeitórios, cozinha e lanchonete, objeto da Permissão Onerosa de Uso, para 
conhecer o local, devendo apresentar o comprovante desta visita, por ocasião da apresentação 
do ENVELOPE nº 1 (Documentação de Habilitação), conforme modelo constante no Anexo V 
deste Edital. 

13 JULGAMENTO 

13.1 O critério de julgamento será o de Maior Oferta para exploração comercial do espaço 
físico destinado ao Restaurante/Lanchonete do Prédio da PMMG. 

13.2 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação do Centro de Administração de Pessoal - CPL/CAP 
examinará a aceitabilidade da oferta apresentada pela primeira empresa classificada, quanto 
ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
13.2.1 Será verificada a conformidade entre a proposta escrita de maior preço e o valor 
estimado para a permissao; 

13.2.2 Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do presente Edital e 
que seu preço seja compatível com o valor estimado para contratação, esta poderá ser aceita. 

13.3 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.  

13.4 Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender ás exigências 
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habilitatórias, o Presidente da CPL examinará as ofertas subseqüentes, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do proponente, na 
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o 
respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto desta licitação. 

13.5 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Presidente da 
CPL/CAP e demais membros. 

14  RECURSOS 

14.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de interpor recurso, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para apresentação de suas razões, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo concedido ao recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

14.2 A licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato da sessão pública, as 
quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde  logo 
intimados para apresentarem contra-razões no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

14.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito 
de recurso. 

14.4 Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

14.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

14.6 – A decisão do recurso será divulgada mediante afixação no quadro de avisos deste órgão 
e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 

15  ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

15.1 Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à licitante 
vencedora, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente. 

15.2 Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 
homologará  o procedimento licitatório. 

16 CONTRATO 

16.1 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da empresa que formulou a 
proposta vencedora será convocado para firmar o respectivo termo de Contrato ou instrumento 
equivalente, conforme minuta do Anexo VI. 

16.1.1 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação ao assinar o respectivo termo de Contrato. 

16.1.2 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do Contrato, 
ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para celebrar o respectivo termo de contrato. 

16.2 O representante legal da empresa detentora da proposta vencedora deverá assinar o 
Contrato, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da 
comunicação para tal, através de FAX ou correio eletrônico. 
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16.3 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento 
equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do 
decurso do prazo para tal e desde que esteja devidamente fundamentada. 

16.4 O prazo inicial de vigência  do  Contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses, podendo 
o mesmo ser renovado, mediante a lavratura de termos aditivos, por iguais e sucessivos 
períodos, respeitando-se o limite máximo legal de 05 (cinco) anos. 

16.5  O horário de funcionamento do Restaurante/Lanchonete deverá ser o seguinte:  

a) Nos dias úteis o atendimento no Restaurante deverá ocorrer das 11h30min às 14:30 
horas  refeitórios e de 07h às 18:00 horas na Lanchonete.  

b) Nos finais de semana (Sábado/Domingo) e feriados o horário de 
atendimento/funcionamento da lanchonete deverá ser acordado entre a PMMG/CAP e a 
Permissionária, podendo ser utilizada máquina de auto atendimento. 

16.6 A Permissionária deverá providenciar a perfeita proteção preventiva contra incêndio em 
todas as instalações físicas do imóvel, não se responsabilizando a PMMG/CAP por qualquer 
dano que porventura venha a ocorrer em suas dependências. 

16.7 A Permissionária deverá manter para venda no Restaurante/Lanchonete do Prédio da 
PMMG as variedades mínimas de alimentação constantes do Anexo II do presente Edital.  

17 PAGAMENTO 

17.1 O pagamento pela permissão onerosa de uso do espaço físico destinado ao 
funcionamento e exploração comercial do Restaurante/Lanchonete do Prédio da PMMG deverá 
ser creditado em Conta Corrente Bancária a favor da Polícia Militar de Minas Gerais -  PMMG, 
a ser indicada pela a Seção de Orçamento e Finanças do Centro de Administração de Pessoal 
– SOFI/CAP, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao seu vencimento; 

17.2 O preço inicialmente contratado será reajustado monetariamente pela variação do 
IPCA/IBGE apurado no período de 12 (doze) meses, ou  por outro indexador que venha a 
substituí-lo, ou ainda a qualquer tempo mediante acordo entre as partes. visando restabelecer 
o equilíbrio financeiro inicial pactuado.  

17.3 Havendo atraso por parte da Permissionária na efetivação do depósito mensal devido, 
haverá a incidência de multa da ordem de 2% (dois por cento) ao mês, acrescida de juros 
moratórios de 0,033% (zero vírgula zero trinta e seis por cento) ao dia. 

18 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1 A recusa da Permissionária em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pela 
PMMG/CAP, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do Contrato, caracterizarão o 
descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções: 

18.1.1 advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

18.1.2 multas; 

18.1.3 rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de 
indenização à CONTRATANTE por perdas e danos; 

18.1.4 suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública do 
Estado de Minas Gerais; 

18.1.5 indenização à CONTRATANTE pelas diferenças monetárias apuradas com os custos 
para a contratação de outro licitante; 
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18.1.6 declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, por 
prazo não superior a 5 (cinco) anos. 

18.2 As multas serão aplicadas à razão de 0,1% (um décimo por cento) ao dia,  sobre o valor 
total efetivamente considerado em atraso. 

18.3 O valor máximo das multas porventura aplicadas não poderá exceder, cumulativamente, a 
10% (dez por cento) do valor do total do Contrato. 

18.4 As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de 
acordo com a gravidade da infração, garantindo-se o exercício da ampla defesa à 
CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

18.5 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 
poderá ser também aplicada àqueles que: 

18.5.1 Retardarem a execução da sessão pública desta concorrência; 

18.5.2 Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública ou; 

18.5.3 Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

19 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após apresentação da 
documentação e da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 
discordância de seus termos. 

19.2 Será dado vista aos proponentes interessados de todos os documentos produzidos e 
apresentados na instrução deste procedimento. 

19.3 É facultado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Centro de 
Administração de Pessoal – CPL/CAP 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 a serem tomadas, conforme 
preceitua a Lei Federal 8.666/93 em seu artigo 43, § 3º. 

19.4 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão pública 
desta Concorrência; 

19.5 É vedado ao licitante subcontratar total ou parcialmente o objeto desta Concorrência; 

19.6 A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 
decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, 
por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 

19.7 O Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/CAP, no interesse da 
Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação de 
habilitação e na proposta de preços, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura do procedimento, sendo possível a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a  sua instrução. 

19.8 A Licitante se obriga a devolver à PMMG/CAP, ao término do Contrato, todos os bens 
móveis e imóveis que lhe forem disponibilizados, nas mesmas condições que os recebeu, 
responsabilizando-se por quaisquer danos causados. 

19.10 A escrita comercial da empresa deverá ser mantida em dia, não cabendo à PMMG/CAP 
nenhuma responsabilidade junto aos órgãos da Previdência Social e/ou Fiscal, da União, 
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Estado ou do Município. 
 
19.11 Os interessados em obterem cópia deste Edital ou quaisquer outras informações sobre o 
procedimento licitatório em curso deverão se dirigir ao Centro de Administração de Pessoal da 
Polícia Militar de Minas Gerais – CAP/PMMG, localizado à Rua Álvares Maciel, n. 58, Bairro 
Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, de segunda a sexta-feira no horário de 08 hs às 12:00 
horas e de 13:00 às 17:00, com exceção das terças-feiras em que este horário será de 13:00 
às 17:00 horas e as às quarta-feira de 08:00 às 13:00 horas. 

19.12 Outras informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone (31) 
3071.0451 e pelos e-mail 0841478@pmmg.mg.gov.br  e  cap-almx@pmmg.mg.gov.br. 

 

19.13 PARTES INTEGRANTES E INSEPARÁVEIS DESTE EDITAL 

Anexo I – Descrição e Condições Comerciais 
Anexo II – Cantina – Variedades mínimas p/ Alimentação 
Anexo III – Modelo de Proposta comercial 
Anexo IV – Modelo de Credenciamento 
Anexo V – Modelo Termo de Visita/Vistoria   
Anexo VI – Minuta Do Contrato 

 

Quartel em Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2014. 
 
 
 
 
 

(a) CLEYDE DA CONCEIÇÃO CRUZ FERNANDES, MAJ Maj PM 
ORDENADOR DE DESPESAS 
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ANEXO I 
 

DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES COMERCIAIS 
 

1 - OBJETO 

1.1 - Permissão onerosa de uso e exploração comercial em espaço físico 
destinado ao ramo de restaurante/lanchonete, nas dependências do Prédio da 
PMMG, localizado à Rua da Bahia nº. 2115, Bairro Funcionários, na cidade de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais. 

1.2 - O Restaurante/Lanchonete localiza-se numa área aproximada de 138 m2 (cento e 
trinta e oito metros quadrados), que equivalem a sua área interna, refeitório e escritório 
que atende aos militares e servidores civis que prestam serviços no prédio, militares de 
outras Unidades da PMMG, funcionários públicos e público civil, estes últimos desde 
que devidamente autorizados pela PMMG. 
 
2 - Condições Comerciais: 

2.1. Local:  situado no subsolo do Prédio da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, 
localizado à Rua da Bahia, nº 2.115, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG. 

2.2 Prazo:  12 (doze) meses. 

2.3 Os licitantes deverão, antes de formular sua proposta, inteirar-se convenientemente 
das condições deste Edital antes de formularem suas propostas, para que não haja 
divergências entre preços errôneos e especificações equivocadas. 
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ANEXO II – CANTINA - VARIEDADES MÍNIMAS P/ ALIMENTAÇÃO 

 

ITEM - PRODUTO 
 
1. Salgados em geral 
2 . Sanduíches Naturais 
3. Sucos naturais diversos  
4. Vitaminas diversas  
5. Café 
6. Leite  
7. Água mineral  
8. Refrigerantes 
9. Bebidas não alcoólicas em geral 
10. Frutas 
11. Outros produtos alimentícios, conforme demanda apresentada. 
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
1. Identificação: Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, endereço e telefone 
atualizados do proponente. 

2. Declaração no seguinte teor: “Temos pleno conhecimento do Edital de Licitação n. 
01/2014-CAP – CONCORRÊNCIA e seus anexos e concordamos com as condições 
estabelecidas em caráter irretratável”. 
 
Proposta: 

3. Capacidade de atendimento: Especificar qualificação  e  número de funcionários; 

3.1 Preencher, quando houver, os dados constantes do quadro abaixo: 

CARGO/FUNÇÃO 
QUANTIDADE 

MÍNIMA EXIGIDA 
QUANTIDADE 

APRESENTADA 
QUALIFICAÇÃO 

Nutricionista (Obrigatório 
acompanhamento) 

01   

Gerente (obrigatório) 01   
Cozinheiro (obrigatório) 01   
Atendentes (obrigatório) 01   
Auxiliares (obrigatório) 04   
Caixa (obrigatório) 01   
outros ---------------   

3.1.1 Deverá ser disponibilizado no mínimo 01 (um) atendente e 01 (um) caixa, para 
atendimento diário da lanchonete. 

3.2 A empresa proponente deverá obrigatoriamente ter em seu quadro de funcionários: 
Gerente, Nutricionista, Cozinheiro, Caixa, Atendentes e Auxiliares de Serviços, em  
número necessário para um bom e rápido atendimento ao público, devendo 
disponibilizar diariamente, no mínimo 04 (quatro) funcionários.  

3.3 Caberá ao Nutricionista, devidamente habilitado, acompanhar e assinar o cardápio 
diário a ser oferecido; 

3.4 O restaurante e a lanchonete deverão ter  

3.5 Horários mínimos de funcionamento: 

3.5.1  Nos dias úteis deverá haver atendimento mínimo no horário de 11:30hs. às 
14:30hs. no Restaurante e de 07:00hs. às 18:00hs. na Lanchonete.  

3.5.2 Nos finais de semana e feriados o horário de funcionamento da Lanchonete será 
acordado entre a Empresa vencedora e a PMMG/CAP. 

3.6 Público Diário: Visando orientar as propostas a serem apresentadas, é 
conveniente ressaltar que a fluência diária de público no Prédio da PMMG gira em 
torno de, aproximadamente, 500 (quinhentas) pessoas, servidores militares e civis, 
sendo que o acesso às dependências comerciais da Proponente dependerá do preço 
praticado e da qualidade dos produtos e serviços oferecidos, bem como do inter-
relacionamento pessoal a estes dispensados. Ressalte-se que não há qualquer 
garantia quanto ao número mínimo diário de usuários.  
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4. Capacidade de equipar devidamente o restaurante e lanchonete em relação à 
demanda: 

4.1 Especificação no quadro abaixo, da disponibilidade de maquinário e utensílios que 
serão instalados para o bom funcionamento dos refeitórios e lanchonete do prédio do 
QCG, conforme demanda: 
Equipamentos/utensílios a serem fornecidos pela 
proponente 

observações julgadas 
necessárias 

Mesas / cadeiras   
Equipamentos diversos   
Pratos   
Talheres   
Travessas   
Outros necessários   

5. Experiência no ramo:  Citar experiência específica no ramo, sendo esta, 
obrigatoriamente comprovada, através de documentos, conforme item 7.4.1 deste 
Edital. 

6. Prazo para instalação e início do funcionamento: Especificar o prazo, máximo de 
30(trinta) dias corridos, para instalação e início de atendimento no restaurante e 
lanchonete, a partir da celebração do Contrato, conforme Edital; 

7. Variedade dos alimentos a serem servidos:  Especificar todos os tipos de 
alimentos que irão compor as refeições e lanches a serem servidos no Restaurante e 
na Lanchonete, conforme especificações mínimas abaixo: 

7.1 MODELO  DE  CARDÁPIO 
 

► Arroz branco e arroz ao forno (á grega, colorido etc. 
...).                                                                                                          

► Feijão roxinho ou preto e feijão com variações   
(tropeiro, tutu etc. ...). O arroz e feijão deverão ser 
do tipo 1. 

Diariamente, 02(dois) tipos 
conforme quadro ao lado. 

 

7.1.1 SALADAS 
 

Abobrinha; Agrião; Acelga; Alface; Almeirão; 
Azeitona preta e verde; Batata; Berinjela; 
Beterraba; Brócolis; Cenoura; Chuchu; 
Couve flor; Couve refogada; Espinafre; Jiló; 
Mostarda; Palmito; Pimentão; Quiabo; 
Repolho; Tomate; Vagem; Pepino. 

O cardápio deverá ter no mínimo 8 (oito) 
variedades de saladas frias e quentes 
por dia.(quadro ao lado). Devendo-se  
evitar repetição dos mesmos tipos de 
saladas todos os dia da semana. 

 

7.1.2  MASSAS 
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Inhoque  
Canellone 
Capeleti 
Lasanha variada (4 queijos, à bolonhesa 
etc. ...) 
Macarronada variada  (bolonhesa, alho e 
óleo etc. ...). 

 
O cardápio deverá ter no mínimo 
1(uma) variedade de massa por dia, 
conforme quadro ao lado, sem que haja 
repetição de um mesmo tipo de massa 
durante os dias da semana. 

7.1.3  COMPLEMENTOS 
 

Batata doce 
Batata frita 
Batata soté frita 
Bolinho de bacalhau 
Bolinho de batata / espinafre / mandioca 
Maionese variada (atum, frango etc. ...) 
Salpicão 
Torta de frango 

 
O cardápio deverá ter no mínimo 2 (duas) 
variedade de alimentos complementares 
conforme quadro ao lado por dia. 
Devendo-se evitar repetições durante os 
dias da semana. 

 

7.1.4  CARNES 
 

Lagarto  
Alcatra / miolo de alcatra                                           
Carne moída                                                               
Contra Filé                                                                 
Carne Cozida                                                          
Feijoada 
Filé de peito de frango                                                
Frango com quiabo / molho pardo                             
Picanha 
Lingüiça (porco ou frango) 
Lombo de porco 
Peixe 
Strogonoff (frango ou carne vermelha). 
Churrasco feito na hora 

 
 
 
O cardápio deverá ter no mínimo 3 (três) 
variedades de carnes por dia, sendo pelo 
menos 1 (uma) carne branca. As 
mesmas poderão ser preparadas de 
formas diversas, tais como: (ensopada, 
cozida, frita e assada). 

INCIDÊNCIA MÍNIMA NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO MENSAL 
COMPONENTES DIAS POR MÊS  
CARNE BOVINA 30 DIAS  
CARNE SUÍNA 30 DIAS  
FRANGO 15 DIAS  
PEIXE 15 DIAS  

7.1.5 Prescrições Diversas: 

7.1.5.1 Deverá ser disponibilizado aos usuários diariamente no refeitório: mesas 
forradas,  guardanapos, palitos, molho, farinha, azeite e pimenta. 
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7.1.5.2 O cardápio do mês seguinte deverá ser  apresentado à Contratante até o 20º  
(vigésimo) dia do mês em curso. 

8. Forma como deverão ser servidas as refeições e preços máximos aplicados: 

8.1 Deverá ser explicitada a forma como serão servidas as refeições oferecidas, sendo 
que os preços deverão estar compatíveis com os praticados no mercado, conforme 
sugestões constantes do quadro abaixo:  

TIPOS  DE  REFEIÇÃO 
PREÇO MÁXIMO 

PERMITIDO 
self service sem balança   (obrigatório) R$ 9,33 

self service sem balança  com refresco de 300 ml  (obrigatório) R$ 10,33 
self service com balança – Kg - (obrigatório) R$ 16,45 
Prato feito  (opcional) ------------ 
Marmitex grande/pequeno (opcional) ------------ 
Outros formas (se houver)  ------------ 

 
8.2 É de ressaltar que na análise dos valores das refeições oferecidas, a Comissão 
Permanente de Licitação do Centro de Administração de Pessoal – CPL/CAP tomará 
como base os valores praticados no mercado de “Self Service”, sem balança, e “Self 
Service”, com balança, obedecendo-se os valores máximos previstos no quadro acima. 

 
9.  ITENS BÁSICOS DE ALIMENTOS PARA LANCHONTE 

   
9.1 Especificar os alimentos, quantidade e preços dos produtos oferecidos para 
comercialização na Lanchonete do prédio do QCG, os quais deverão se encontrar 
compatíveis com os praticados no mercado, conforme abaixo: 
 
9.2 Itens básicos que deverão compor a Lanchonete e valor máximo permitido para 
venda: 
 

PRODUTOS  LANCHONETE PREÇO 
MÁXIMO 

PRODUTOS  LANCHONETE PREÇO 
MÁXIMO 

Salgado  Comum mínimo de 2(duas) R$ 2,65 Suco Natural 300ml R$ 3,20 
Variedades com reposição diária R$ 2,80 Vitamina de Frutas 300ml R$ 3,13 
Salgado  diversos R$ 2,80 Refrigerante Garrafa R$ 2,17 
Misto Quente / Frio R$ 3,00 Refrigerante  Lata 350ml R$ 3,00 
Pão de Queijo Comum R$ 1,60 Leite Quente/Frio 200ml R$ 1,50 
Pão com Margarina R$ 1,25 Leite Quente/Frio 300ml R$ 1,80 
Bolo Pedaço R$ 1,35 Café com Leite 200ml R$ 1,50 
Refresco Artificial 200ml R$ 2,00 Café com Leite  300ml R$ 1,87 
Refresco Artificial 300ml R$ 2,50 Cafezinho R$ 0,80 
Suco  de poupa 300ml R$ 3,25 Chiclet’s Trident R$ 1,67 

9.3 Todos os produtos de lanchonete acima especificados e outros que venham a ser 
apresentados e oferecidos, deverão constar na proposta com os preços compatíveis 
aos praticados no mercado.   

9.4 Todos os produtos a serem comercializados, refeições, lanches e/ou outros 
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produtos de lanchonete  deverão ser de primeira qualidade e, sempre que se exigir,  
inspecionados pelos órgãos sanitários competentes. 

10. Valor da Permissão Onerosa de Uso: 

10.1 Especificar a oferta quanto ao valor do aluguel a ser pago, observando um 
mínimo de R$ 1.000,00 (um mil reais)  mensais. 
10.2 Citar claramente, expressos em reais, o valor oferecido pela Permissão Onerosa 
de Uso, isto é, em algarismos arábicos e por extenso. 

11 Valor da refeição a ser servida: 

11.1 Especificar a forma e o valor das refeições a serem oferecidas, conforme quadro 
abaixo: 

REFEIÇÃO   -    TIPO PREÇO MÁXIMO 
PERMITIDO 

PREÇO 
APRESENTADO 

self service sem balança  (obrigatório) R$ 9,33  
self service sem balança  com refresco de 300 
ml (obrigatório) 

R$ 10,33  

self service com balança (obrigatório), R$ 16,45 por Kg  
Prato feito  (opcional) R$ 8,25  
Marmitex grande/pequeno (opcional) R$ 7,79  
Outros formas (se houver)  ------------  

11.2 Os valores das refeições e dos produtos de lanchonete oferecidos deverão estar 
compatíveis com os praticados no mercado, respeitando-se os valores máximos 
permitidos, constantes no quadro acima. 

11.3 Citar claramente, em reais, o valor oferecido pela refeição, isto é, em algarismos 
arábicos e por extenso. 
 
12. OUTROS DADOS QUE DEVERÃO CONSTAR NA PROPOSTA 
 
12.1 Prazo de validade da proposta:  
Citar o prazo da validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
a contar da data de abertura do Envelope n. 02 (dois) Proposta de Preços. 
 
12.2  Qualidade da alimentação 
Declarar o compromisso de fornecer uma alimentação de boa qualidade, com gêneros 
alimentícios que garantam riquezas, valores protéicos e calóricos. 

 
12.3  Local de preparo da alimentação 
Nas dependências do Prédio da PMMG, Subsolo 1, localizado na Rua da Bahia, 2115, 
Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG. 

 
12.4   Higiene, limpeza  e manutenção 

A empresa deverá declarar que tem conhecimento de que arcará com as despesas e a 
realização da limpeza, higienização, dedetização e manutenção periódica das áreas e 
equipamentos sob sua responsabilidade; partes hidráulicas, esgoto e elétrica das 
dependências utilizadas; de todo material que é utilizado, inclusive pratos, bandejas e 
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talheres, bem como a limpeza de toda a área destinada à realização dos serviços 
objeto desta licitação. 

 
12.5  Contratação de funcionários e uniforme  
 
A empresa proponente deverá declarar que irá contratar, para execução dos serviços, 
funcionários com bons antecedentes e fornecer aos mesmos, no ato da admissão, 02 
(dois) uniformes completos, crachás, bem como guarda-pó e gorro na cor branca 
repondo-os sempre que estes não mais forem utilizáveis e cuidar para que se 
mantenham adequadamente uniformizados e em perfeitas condições de higiene e 
limpeza, no que se refere a roupas e higiene corporais. 

  
12.6  Despesas com água/esgoto e energia elétrica 
A empresa deverá declarar que tem conhecimento de que os valores referentes aos 
gastos com o consumo de energia elétrica e de água/esgoto estão incluídos no valor 
mensal a ser pago pela Permissão Onerosa de Uso. 

 
12.7 Do fornecimento de alimentos nos finais de semana e feriados 
A empresa deverá declarar que tem condições de fornecer almoço e prestar serviços 
de lanchonete nos feriados e finais de semana. 
 
12.8  Atendimento ao Público:  
A empresa deverá fazer constar em sua proposta que tem condições de atender ao 
público simultaneamente nos 02(dois) espaços físicos distintos destinados a servir 
refeições e lanches. 

 
13. Para confecção da proposta deverão ser observadas as demais exigências 
previstas no Edital. 
 

 
Belo Horizonte, _______ de _________________________ de __________ 

. 
 
 
 

ASSINATURA LEGÍVEL POR EXTENSO – CARIMBO DA FIRMA 
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ANEXO IV - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

PROCURAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2014. 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 
 
Objeto: A presente licitação tem como objeto a seleção da proposta mais vantajosa 
para permissão onerosa de uso de instalações físicas do Prédio da Polícia Militar de 
Minas Gerais - PMMG, localizado à Rua da Bahia, n. 2.115, Bairro Funcionários, na 
cidade de Belo Horizonte/MG, objetivando a exploração de atividade econômica do 
ramo comercial de  Restaurante/Lanchonete, para comercialização de refeições, 
lanches, bebidas não alcoólicas, conforme especificações constantes no Anexo III, 
deste Edital. 
 

PROCURAÇÃO 
(em papel timbrado da empresa proponente) 

 
A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à 
__________, na cidade de ____________, estado de ____________________, neste 
ato representada pelo(s) diretor (es) ou sócios, com qualificação completa (nome, 
RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento 
de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o Senhor (es) (nome, RG, CPF, 
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes 
para junto ao Governo do Estado de Minas Gerais (ou de forma genérica: para junto 
aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para 
representar a outorgante na  licitação na modalidade de concorrência n.º (ou de forma 
genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, 
conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, 
apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, 
desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, 
substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo 
por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação). 

___________________________________________ 
Local data e assinatura 

RECONHECER FIRMA(S) 
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ANEXO V 

 
ATESTADO DE VISITA / VISTORIA 

 
 

  Atestamos, para fins de participação na Concorrência nº 01/2014-CAP, 
que a empresa 
______________________________________________________________________
, CNPJ nº ____________________________,  na pessoa de seu representante legal, 
Sr.__________________________________, RG n. __________________,efetuou a 
devida visita  nas dependências e instalações DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO 
DO RESTAURANTE E LANCHONETE no Prédio da Polícia Militar de Minas Gerais - 
PMMG, situado à Rua da Bahia, 2.115- Bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG, tendo 
também nesta oportunidade tomado conhecimento das condições físicas das referidas 
dependências, com o objetivo de atender o Código de Vigilância Sanitária e demais 
normas relativas ao funcionamento de estabelecimentos comerciais desta natureza.  
 
 

Belo Horizonte,             de                    de 2014.  
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura  funcionário do Almoxarifado do CAP/PMMG 

 
 
 

_____________________________________________________ 
 

 Assinatura  do Licitante Responsável pela Visita 
 
 
 
Observação: A licitante deverá entrar em contato com o Almoxarifado do Centro de 

Administração de Pessoal -CAP, localizado à Rua Álvares Maciel, n. 58, 
Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, de segunda a sexta-feira no horário de 
08:00 às 12:00 horas e de 13:00 às 17:00, com exceção das terças-feiras em 
que este horário será de 13:00 às 17:00 horas e as às quarta-feira de 08:00 às 
13:00 horas. o qual agendará a visita a ser realizada. 
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ANEXO VI –  

 
MINUTA DE CONTRATO Nº XX/2014-CAP 

 
CONTRATO DE PERMISSÃO ONEROSA 
DE USO de dependências físicas , para 
exploração de Restaurante/Lanchonete 
do Prédio da PMMG localizado à Rua da 
Bahia n. 2.115, que entre si fazem a 
Polícia Militar de Minas Gerais/PMMG, 
através do Centro de Administração de 
Pessoal – CAP e a empresa 
___________________ 
 

O Estado de Minas Gerais, através da PMMG / CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE 
PESSOAL, CNPJ 16.695.025/0001-97, situado à Rua Álvares Maciel, n. 58, Bairro 
Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo ................................., CPF ................................., RG nº. 
.............................-......./......, Ordenador de Despesas do Centro de Administração de 
Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais, conforme delegação contida no art. 10, 
inciso I alíneas “d” e “e” c/c o art. 52 do Regulamento de Administração Financeira, 
Contabilidade e Auditoria da Polícia Militar (RAFCA/PM) doravante denominada 
CONTRATANTE, e a empresa 
____________________________________________________, CNPJ nº 
___________________, localizada à ______________, representada neste ato pelo 
_________________________, ocupando o cargo de _________________, 
CPF____________, RG _____________ , em razão da CONCORRÊNCIA Nº 
________ doravante denominada CONTRATADA, tem entre si ajustado o presente 
Contrato de PERMISSÃO ONEROSA DE USO das instalações físicas do refeitório, 
cozinha, lanchonete ,  equipamentos e utensílios locados no restaurante e na 
lanchonete do Prédio da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG localizado à Rua da 
Bahia n. 2.115, nesta capital, mediante as seguintes cláusulas e condições 

    Este contrato será regido pela Lei Federal 8.666, de 21 de junho 
de 1.993, com as alterações introduzidas pela Lei Federal 8.883, de 09 de junho de 
1994. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

1. O presente Contrato tem por objeto a PERMISSÃO ONEROSA DE USO de espaço 
físico localizado nas dependências do prédio da Polícia Militar de Minas Gerais – 
PMMG, situado à Rua da Bahia, nº 2.115 – Funcionários, na cidade de Belo 
Horizonte/MG, com área construída de aproximadamente _____m2, para exploração de 
restaurante e lanchonete, visando atender aos militares e servidores civis da PMMG, 
bem como, ocasionalmente, ao público externo, desde que devidamente autorizado 
pela CONTRATANTE, com cozinha, sendo: 01 (um) refeitório, móveis, aparelhos e 
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equipamentos instalados no restaurante e lanchonete, decorrente do  Processo de 
Licitação nº _____/2014-CAP realizado pelo Centro de Administração de Pessoal da 
Polícia Militar de Minas Gerais, na Modalidade Concorrência, Tipo Maior Oferta, 
objetivando a exploração de atividade econômica comercial de restaurante e 
lanchonete,  

 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA VIGÊNCIA 

 

2. O presente Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir 
de ___ de______ de 2014, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 
mediante a formalização dos respectivos Termos Aditivos, respeitando-se o limite 
máximo legal permitido de 05 (cinco) anos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA  
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

3. Independentemente das obrigações previstas na Lei Federal 8.666/93, são ainda 
obrigações da CONTRATADA: 

 

3.1 Comprometer-se ao fornecimento de refeições e produtos típicos de lanchonete, a 
serem comercializados no restaurante e na lanchonete, mediante pagamento efetivado  
pelos usuários. 

 

3.2 Comercializar alimentos, bebidas e produtos de primeira qualidade e prepará-los 
com absoluto rigor e observância estrita às normas sanitárias de higiene, aparência e 
paladar. 

 

3.3 Responsabilizar-se-á pelo quadro de pessoal, arcando com todos os encargos 
trabalhistas, fiscais e previdenciárias e quaisquer outros em relação aos empregados 
que contratar para o preenchimento do quadro. 

 

3.3.1 Deverá conter obrigatoriamente em seu quadro de funcionários: Nutricionista, 
Gerente, Caixa, Atendentes e Auxiliares de Serviços, nos termos da proposta comercial 
apresentada.  

 

3.3.2 Encaminhar todos os meses ao Chefe da Seção de Orçamento e Finanças 
(SOFI) do Centro de Administração de Pessoal da PMMG/CAP, até o 7º (sétimo) dia útil 
após o vencimento,  os comprovantes mensais dos pagamentos efetivados pela 
Permissão Onerosa de Uso e dos recolhimentos de todos os encargos sociais e 
previdenciários, e a regularidade da situação dos empregados da empresa, mediante 
apresentação da ficha de registros, atestados de saúde, carteiras profissionais e folhas 
de pagamentos, bem como as guias de recolhimento dos encargos sociais devidos. 

 

3.4 Deverá manter um (a) Nutricionista o qual se responsabilizará em acompanhar e 
assinar o cardápio diário dos gêneros alimentícios a serem servidos. 
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3.5 Deverá dispor de responsável técnico no estabelecimento com Certificado de 
Habilitação Técnica para as atividades objeto deste Contrato, conforme normas da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, preferencialmente que este 
responsável não seja o gerente da empresa; 

 

3.6 Equipar o restaurante e lanchonete com maquinário  e utensílios que estejam  em 
perfeito estado de conservação, objetivando o adequado funcionamento do restaurante 
e da  lanchonete, conforme proposta apresentada. 

 

3.7 Permitir a qualquer tempo que a CONTRATANTE realize inspeções e fiscalizações 
de funcionamento, através de representante autorizado, o qual poderá solicitar a 
exibição de documentos, exigir explicações e determinar providências a serem 
adotadas, visando um  melhor atendimento aos usuários. 

 

3.8 Responsabilizar-se por todos e quaisquer tributos que incidirem sobre a exploração 
comercial dos serviços permitidos ou deles decorrentes, bem como as despesas com 
gás, fornecedores, pessoal, encargos sociais e previdenciários, consertos ou reparos 
nos bens móveis/imóveis, utensílios e instalações, não podendo alterar as instalações 
físicas, salvo aquelas que porventura venham a ser  autorizadas pela CONTRATANTE. 

 

3.9 Quaisquer benfeitorias, realizadas mediante autorização da CONTRATANTE serão 
incorporadas ao imóvel, exceção feita ao maquinário e equipamentos de propriedade 
da CONTRATADA e não passíveis de indenização  
 

3.10 Deverá entregar o imóvel e aparelhos porventura cedidos pela CONTRATANTE 
em perfeito estado de funcionamento e conservação.  que não alterem ou danifiquem a 
sua estrutura ou demais componentes. O imóvel, os equipamentos e utensílios cedidos 
deverão ser devolvidos ao final deste Contrato, nas mesmas condições de uso em que 
foram recebidos. 
 

3.11 Deverá contratar, para execução dos serviços, funcionários com bons 
antecedentes, reservando-se à CONTRATANTE o direito de impugnar aquele que a 
seu juízo, não preencher as condições exigíveis para os serviços pertinentes e fornecer 
aos seus empregados, no ato da admissão, 02 (dois) uniformes completos, crachás, 
bem como guarda-pó e gorro na cor branca, repondo-os sempre que estes não mais 
forem utilizáveis, devendo providenciar ainda um crachá e cuidar para que se 
mantenham adequadamente uniformizados e em perfeitas condições de higiene e 
limpeza, no que se refere a roupas e higiene pessoal. 
 

3.12 Fornecer à CONTRATANTE, quando solicitado, os resultados dos exames de 
sanidade física e mental de seus empregados, onde fique comprovado não serem 
portadores de doença infecto-contagiosa. 

 

3.13 Acatar e fazer com que seus empregados acatem as instruções emanadas dos 
militares que fiscalizarão a execução dos serviços. 

 

3.14 Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à pessoa, bens ou 
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equipamentos, desde que comprovada a execução inadequada dos serviços. 
 

3.15 Responsabilizar-se integralmente pela guarda e acondicionamento do material e 
equipamentos mantidos nas dependências da CONTRATANTE, ficando estabelecido 
que não caberá nenhuma responsabilidade a esta. 
 

3.16.Fornecer os endereços e relação dos seus funcionários à administração do Centro 
de Administração de Pessoal - CAP. 

 

3.17 Providenciar limpeza, higienização, dedetização e manutenção periódica das 
áreas sob sua responsabilidade, partes hidráulicas, esgoto e elétrica das dependências 
utilizadas, encaminhando à CONTRATANTE laudo confirmando a dedetização 
efetuada nas dependências utilizadas constando, no mínimo, data da execução, data 
de validade,  produtos utilizados e empresa responsável pelo serviço. 
 

3.17.1 Manter mesas, máquinas e equipamentos em perfeitas condições higiênicas de 
uso; 
 

3.17.2 Efetuar rotineiramente a limpeza das dependências do restaurante e da 
lanchonete, procedendo ao recolhimento e acondicionamento do lixo e dispondo-o nos 
dias e horários previamente estabelecidos para a coleta. 
 

3.17.3 Recolher pratos e talheres das mesas não permitindo aglomeração e 
disponibilizando os locais tão logo sejam desocupados por algum usuário, primando 
sempre pela limpeza das mesas. 
 

3.18 Conferir de imediato, o material pertencente à CONTRATANTE, fornecendo o 
respectivo recibo. 
 

3.19 Responsabilizar-se-á pela disciplina de seus empregados, durante suas horas de 
trabalho comprometendo-se para que estes mantenham o devido respeito, cortesia e 
urbanidade, tanto no relacionamento entre companheiros, quanto no atendimento ao 
público interno da CONTRATANTE, respeito estendido aos costumes e procedimentos 
militares da PMMG, pelo que poderá vir a ser chamada a prestar esclarecimentos, 
sanar dúvidas e tomar medidas necessárias para a perfeita condução dos trabalhos. 
 

3.20 A CONTRATADA não arcará com as despesas referentes aos gastos com o 
consumo de energia elétrica e de água/esgoto que estão incluídas no valor mensal a 
ser pago pela Permissão Onerosa de Uso. 

3.21 Poderá ser utilizado pela CONTRATADA, através de autorização da Contratante, 
máquina de auto atendimento. 

3.22 Ceder à CONTRATANTE, quando solicitado ou a qualquer época, as 
dependências dos refeitórios objeto deste Contrato, para fins de reuniões, solenidade 
e/ou eventos institucionais, fora dos horários das refeições. 
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CLÁUSULA QUARTA 
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

4.1 Além daquelas decorrentes da legislação pertinente em vigor, são obrigações da 
CONTRATANTE: 
 

4.2 Ceder à CONTRATADA na forma prevista da Cláusula Terceira, as instalações, 
móveis e equipamentos, eximindo-se entretanto da conservação e/ou ampliação 
destes, salvo quando disposto neste Contrato. 
 

4.3 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços objeto deste Contrato e de todos 
os atos contratuais através do preposto (Almoxarife) e/ou do  Ordenador de Despesa. 
 

4.4 Notificar a Contratada fixando-lhe prazos para corrigir defeitos ou irregularidades 
encontradas na prestação dos serviços. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO E DA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO 

 

5.1 O atendimento ao público interno usuário deverá obedecer, os seguintes horários, 
no mínimo: 
Dias úteis 
 

5.1.1  - Almoço: de 11:30 às 14:30 horas; 
  -  Lanchonete: de 07h às 18:00 horas. 
 

Finais de semana e feriados 

5.1.2 A Lanchonete nos finais de semana (Sábado/Domingo) e feriados terá o seu 
horário de funcionamento/atendimento acordado entre a CONTRATANTE e a 
CONTRATADA, podendo ser utilizada máquina de auto atendimento. 
  

5.1.3 Aos sábados, domingos e feriados poderão ser servidas refeições e produtos 
típicos de lanchonete pela CONTRATADA , sendo que as refeições poderão ser 
fornecidas fora do horário obrigatório estipulado no item anterior, a fim de atender a 
solicitação da CONTRATANTE,  à tropa em regime de escalas normais de serviços e 
eventos especiais e/ou extraordinários independente de aviso ou notificação. Podendo 
servir as refeições, mediante previsão do número de usuários, em horários diversos 
dos anteriormente estabelecidos. 
 

5.2 A CONTRATADA obriga-se a fornecer os itens básicos de alimentação e de 
produtos típicos de lanchonete constante do Anexo V, Edital, bem como constante do 
cardápio semanal, proposto, o qual deverá ser previamente aprovado pela 
CONTRATANTE. 
 

5.3 Fica a critério da CONTRATANTE a autorização para que a CONTRATADA possa 
entrar em recesso nos feriados prolongados e outras datas que julgar procedente, 
desde que haja uma solicitação formal e a mesma seja devidamente autorizada pelo 
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Ordenador de Despesas do Centro de Administração de Pessoal – CAP/PMMG. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
DOS PREÇOS , REAJUSTES E DO PAGAMENTO 

 

6.1 O valor da mensal da PERMISÃO ONEROSA DE USO, objeto deste Contrato, é de 
R$------ (--------------), o qual será reajustado anualmente, pela variação do IPCA/IBGE 
apurado no período,  ou  por outro indexador que venha a substituí-lo, ou ainda a 
qualquer tempo mediante acordo entre as partes, mediante TERMO ADITIVO. Deverá 
ser observado em especial o previsto na Lei Federal  8.666/93, em seus Artigos 58 , 
incisos I, II, III, IV  §1º e §2º, visando estabelecer o equilíbrio financeiro inicialmente 
pactuado entre as partes.  
 

6.1.1 Os valores referente aos gastos efetivados pela CONTRATADA com o consumo 
de energia elétrica e de água/esgoto estão incluídos no valor pago pela Permissão 
Onerosa de Uso. 
 

6.1.2 A CONTRATADA obriga-se a depositar em Conta Corrente através de 
Documento de Arrecadação Estadual (DAE), até o 5º (quinto) dia útil após o 
vencimento de cada mês, os valores acima, referentes a Permissão Onerosa de Uso, e 
apresentar os comprovantes de pagamento à Seção de Orçamento e Finanças – 
SOFI/CAP da CONTRATANTE. 
 

6.2 Havendo atraso por parte da CONTRATADA na efetivação dos depósitos citados 
nos itens anteriores, haverá multa de 2% (dois por cento) ao mês, mais juros de mora 
de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) ao dia, a ser contabilizado no 
período correspondente ao atraso. 
 

6.3 A inadimplência, total ou parcial,  ou mesmo o atraso superior a 60 (sessenta) dias 
no cumprimento de qualquer cláusula ou condição deste Contrato resultará em sua 
rescisão unilateral, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, dando 
direito à  CONTRATANTE de exigir a imediata devolução das instalações e bens 
cedidos, sem prejuízo de adoção das demais medidas legais e contratuais cabíveis.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA  
DOS PREÇOS, CARDÁPIO E REAJUSTES  DOS ALIMENTOS  

 

7.1 O preço da alimentação a ser comercializada no Restaurante e na Lanchonete do 
prédio da PMMG, obedecerá aos  valores da proposta  vencedora do certame, 
conforme abaixo: 

 
7.1.1 Valor das refeições oferecidas, conforme quadro abaixo: 
 

REFEIÇÃO TIPO 
PREÇO MÁXIMO 

PERMITIDO 
PREÇO 

APRESENTADO 
self service sem balança  (obrigatório) R$ 9,33  
self service sem balança  com refresco de R$ 10,33  
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300 ml (obrigatório) 
self service com balança (obrigatório) R$ 16,45 por Kg  
Prato feito  (opcional) ------------  
Marmitex grande/pequeno (opcional) ------------  
Outros formas (se houver)  ------------  

 

7.1.2  Os valores das refeições oferecidas deverão estar compatíveis com os 
praticados no mercado. 
 

7.2 Tipos de alimentos que irão compor a refeição e alimentos a serem servidos no 
Restaurante, conforme especificações mínimas abaixo: 

 
7.2.1 CARDÁPIO 
 

► Arroz branco e arroz ao forno (á grega, colorido etc. 
...).                                                                                                          

► Feijão roxinho ou preto e feijão com variações   
(tropeiro, tutu etc. ...). O arroz e feijão deverão ser 
do tipo 1. 

Diariamente, 02(dois) tipos 
conforme quadro ao lado. 

 

SALADAS 
 

Abobrinha; Agrião; Acelga; Alface; Almeirão; 
Azeitona preta e verde; Batata; Berinjela; 
Beterraba; Brócolis; Cenoura; Chuchu; 
Couve flor; Couve refogada; Espinafre; Jiló; 
Mostarda; Palmito; Pimentão; Quiabo; 
Repolho; Tomate; Vagem; Pepino. 

O cardápio deverá ter no mínimo 8 (oito) 
variedades de saladas frias e quentes por 
dia.(quadro ao lado). Devendo-se  evitar 
repetição dos mesmos tipos de saladas 
todos os dia da semana. 

MASSAS 
Inhoque  
Canellone 
Capeleti 
Lasanha variada (4 queijos, à bolonhesa 
etc. ...) 
Macarronada variada  (bolonhesa, alho e 
óleo etc. ...). 

 
O cardápio deverá ter no mínimo 1(uma) 
variedade de massa por dia, conforme 
quadro ao lado, sem que haja repetição de 
um mesmo tipo de massa durante os dias da 
semana. 

COMPLEMENTOS 
Batata doce 
Batata frita 
Batata soté frita 
Bolinho de bacalhau 
Bolinho de batata / espinafre / mandioca 
Maionese variada (atum, frango etc. ...) 
Salpicão 

 
O cardápio deverá ter no mínimo 2 (duas) 
variedade de alimentos complementares 
conforme quadro ao lado por dia. Devendo-se 
evitar repetições durante os dias da semana. 
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Torta de frango 

CARNES 
Lagarto  
Alcatra / miolo de alcatra                                           
Carne moída                                                               
Contra Filé                                                                 
Carne Cozida                                                          
Feijoada 
Filé de peito de frango                                                
Frango com quiabo / molho pardo                             
Picanha 
Lingüiça (porco ou frango) 
Lombo de porco 
Peixe 
Strogonoff (frango ou carne vermelha). 
Churrasco feito na hora 

 
 
 
O cardápio deverá ter no mínimo 3 (três) 
variedades de carnes por dia, sendo pelo 
menos 1 (uma) carne branca. As mesmas 
poderão ser preparadas de formas diversas, 
tais como: (ensopada, cozida, frita e assada). 

 

7.2.2  INCIDÊNCIA. 
   

 
INCIDÊNCIA MÍNIMA NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO MENSAL 

 
COMPONENTES DIAS POR MÊS 
CARNE BOVINA 30 DIAS 
CARNE SUÍNA 30 DIAS 
FRANGO 15 DIAS 
PEIXE 15 DIAS 

7.2.3  DIVERSOS 
 

7.2.3.1  Deverá ser disponibilizado aos usuários diariamente nos refeitórios: mesas 
forradas com guardanapo,  molho, farinha, azeite e pimenta. 

7.2.3.2  O cardápio do mês seguinte deverá ser  apresentado a Contratante até o 20º 
(vigésimo) dia de cada mês. 
 

7.3 Produtos básicos (mínimos)  que deverão compor a Lanchonete e valor máximo 
permitido, conforme quadro abaixo: 

PRODUTOS  LANCHONETE PREÇO 
MÁXIMO 

PRODUTOS  LANCHONETE PREÇO 
MÁXIMO 

Salgado  Comum mínimo de 
2(duas) 

R$ 2,65 Suco Natural 300ml R$3,20 

Variedades com reposição diária R$ 2,80 Vitamina de Frutas 300ml R$ 3,13 
Salgado  diversos R$ 2,80 Refrigerante Garrafa R$ 2,17 
Misto Quente / Frio R$ 3,00 Refrigerante  Lata 350ml R$ 3,00 
Pão de Queijo Comum R$ 1,60 Leite Quente/Frio 200ml R$ 1,50 
Pão com Margarina R$ 1,25 Leite Quente/Frio 300ml R$ 1,80 
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Bolo Pedaço R$ 1,35 Café com Leite 200ml R$ 1,50 
Refresco Artificial 200ml R$ 2,00 Café com Leite  300ml R$ 1,87 
Refresco Artificial 300ml R$ 2,50 Cafezinho R$ 0,80 
Suco  de poupa 300ml R$ 3,25 Chiclet’s Trident R$ 1,67 

 

7.3.1  Os preços praticados na lanchonete devem estar compatíveis com os praticados 
no  mercado, devendo a CONTRATADA fornecer à CONTRATANTE, trimestralmente, 
ou quando solicitada, planilha com preços de todos os itens comercializados. 
 

7.4 O reajustamento do preço da alimentação comercializada pela CONTRATADA, 
obedecerá ao menor valor obtido através da média dos preços praticados por 
estabelecimentos similares e de mesmo nível, no mercado da região; será baseado em 
requerimento formal dirigido à CONTRATANTE, expondo os motivos que impossibilitam 
ou tornam inconveniente a manutenção dos preços propostos, observando-se os 
prazos contratuais previstos no Art. 28 da Lei 9.069/95, ficando sujeito à análise prévia 
e aprovação da CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA OITVA  
DO ATENDIMENTO 

 

8.1 A CONTRATADA fica obrigada a proporcionar um atendimento compatível com a 
demanda, mantendo para tanto funcionários em número suficiente, tanto no restaurante 
quanto na lanchonete, funcionários estes nunca em número inferior ao constante da 
proposta apresentada, conforme quadro abaixo: 
 

CARGO/FUNÇÃO 
QUANTIDADE 

MÍNIMA 
EXIGIDA 

QUANTIDADE 
APRESENTADA 

QUALIFICAÇÃO 

Nutricionista (Obrigatório 
acompanhamento) 

01   

Gerente (obrigatório) 01   
Cozinheiro (a) 
(obrigatório) 

01   

Atendentes (obrigatório) 01   
Auxiliares (obrigatório) 04   
Caixa (obrigatório) 01   

 

8.1.1 Deverá ser disponibilizado no mínimo de 01(um) atendente  e 01 (um) caixa, para 
atendimento diário da lanchonete. 
 

8.2. As vendas efetuadas pela CONTRATADA serão à vista , havendo interesse de sua 
parte, poderão ser feitas vendas à crédito, sob seu controle e responsabilidade 
eximindo-se a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade pela inadimplência de 
eventuais devedores. 
 

8.3 Será permitida a comercialização de refeições a militares e civis do Prédio da 
PMMG, Unidades Apoiadas, militares de outras Unidades, funcionários públicos, e 
público civil, estes últimos, desde que devidamente autorizados pela CONTRATANTE. 
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8.4 Retirar da alimentação, amostra diária  que deverá permanecer sob refrigeração 
por 72 ( setenta e duas ) horas, com especificação da data e cardápio descritos na 
tampa. 
 

8.5 No caso de toxinfecção alimentar , a CONTRATADA, arcará com os custos da 
análise, bem como de outras medidas decorrentes. 
 

CLÁUSULA NONA  
DA RESCISÃO 

 

9.1 O presente Contrato será rescindido de pleno direito, independente de interpelação 
judicial ou extrajudicial, dando à CONTRATANTE o direito de exigir a entrega dos bens 
móveis e imóveis, no caso de não cumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais, 
ou de comum acordo entre as partes, ou ainda, quando não observado pela 
CONTRATADA, o dispositivo no Artigo 78 da Lei 8.666 de 21Jun93; 
 

9.2 No caso de rescisão antecipada do contrato a CONTRATADA obriga-se a manter o 
funcionamento do Restaurante e da Lanchonete, por um prazo de até 90 (noventa) dias 
ou até que se efetive nova licitação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA  
DAS PROIBIÇÕES 

 

10.1 É vedado a venda e o consumo de bebida alcoólica nas dependências do Prédio 
da PMMG. 
 

10.2 Fica proibida a utilização de aparelhagem de som que prejudique os trabalhos da 
Unidade. 
 

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

 
10.4 Nos termos do presente Contrato a CONTRATADA não poderá em nenhuma 
hipótese fazer o uso do nome da CONTRATANTE, ou dele utilizar-se para qualquer  
transação ou negócio, notadamente compra e contratação de pessoal ou para 
quaisquer outro fim, sejam eles quais forem. 

10.5 Fica a CONTRATADA expressamente proibida da comercialização externa de 
“marmitex” e/ou alimentos preparados nas dependências do prédio do QCG. 
 

10.6 É vedado qualquer tipo de jogo, bem como venda de rifas e bilhetes, circulação de 
lista e pedidos de qualquer natureza, bem como a comercialização de quaisquer 
mercadorias que não sejam aquelas de responsabilidade da CONTRATADA e que se 
relacionem com o objeto deste contrato 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  
DAS PENALIDADES 

 

11.1 O descumprimento total ou parcial deste Contrato, ensejará a  aplicação das 
sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666, de 1993 e obedecerá para o caso 
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de multa aos critérios estabelecidos no art. 16 do Decreto 43.701/03:  
 

I)Advertência; 
 

II) - Multa -  observados os seguintes limites máximos: 
 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento não realizado; 
 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 
recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia, se for o caso;   
 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, no caso de atraso superior a 10 
(dez) dias úteis, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente;  
 

III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo definido no art. 6º, da Lei n.º 13.994/2001 e no art. 24, do 
Decreto 43.701/2003;  
 

IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  
 

11.2 O valor da multa aplicada, nos temos do inciso II, do item anterior, será 
descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela 
Administração ou cobrado judicialmente.  
 

11.3 As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por 
provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no 
contrato.  
 

11.4 A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções 
restritivas de direitos.  
 

11.5 As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou 
não, de acordo com a gravidade da infração, facultada a ampla defesa a 
CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 

11.6 Nenhuma parte será responsável perante a outra por atrasos ocasionados por 
motivo de força maior ou caso fortuito,  
 

11.7 Iniciado o processo de multa, caso a CONTRATADA não tenha nenhum crédito a 
ser efetivado em seu favor para o devido desconto, não será efetivado nenhum 
pagamento até que a CONTRATADA comprove a quitação da penalidade aplicada. 
 

11.8 Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito aqueles previstos na Lei 
Civil Brasileira. 
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11.9 A CONTRATANTE é competente para aplicar, nos termos da Lei Estadual 13.994, 
de 18 setembro de 2001 e da Lei Federal nº8.666/93, as penalidades de suspensão 
temporária e declaração de inidoneidade, nos termos do art. 24, do Decreto 43.701, de 
15 de dezembro de 2003. 
 

11.10 As multas estipuladas nos inciso II desta Cláusula serão aplicadas nas demais 
hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 
 

11.11 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à CONTRATANTE no prazo de 
02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado 
das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se 
julgar conveniente. 
 

11.12 A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou 
em parte, quando o atraso na entrega do material for devidamente justificado pela firma 
e aceito pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a 
completa execução das obrigações assumidas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir total ou parcialmente o objeto do 
presente Contrato a terceiros, salvo mediante autorização expressa da 
CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
 DO PREPOSTO E DO ACOMPANHAMENTO 

 

A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada pela 
CONTRATANTE, tendo como preposto o Almoxarife do Centro de Administração de 
Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DA PUBLICAÇÃO 

 

O resumo deste Contrato será publicado por conta da CONTRATANTE, no Órgão 
Oficial do Estado de Minas Gerais, de acordo com os termos da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  
DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 

 

16.1 Integram e completam o presente Contrato, no que não o contrariarem, e 
independentemente de transcrição para todos os efeitos, os seguintes documentos: 
16.1.1 Edital nº     /2014-CAP; 
16.1.2 Proposta da CONTRATADA; 
16.1.3 Ata de julgamento das Propostas; 
16.1.4 Contrato Social da Empresa Adjudicada; 
16.1.5 Anexos julgados convenientes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
DO FORO  

16.1 As partes elegem 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, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo qualificadas, devendo o 
seu extrato resumido ser publicado no órgão de imprensa oficial do Estado de Minas 
Gerais, para que produza os efeitos jurídicos desejados pelas partes. 

 

Belo Horizonte          de                             de 2014. 

 

 

 

 
__________________________________ 

CONTRATANTE 
(Nome completo, CPF e RG) 

 
___________________________________ 

CONTRATADA 
(Nome completo, CPF e RG) 

 
 
 
 

___________________________________
_ 

TESTEMUNHA 
(Nome completo, CPF e RG) 

 
 
 

___________________________________
_ 

TESTEMUNHA 

(Nome completo, CPF e RG) 

 


