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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

CMP – 11ª RM 

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA 

(Prefeitura Militar de Brasília/1962) 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0000129.00000313/2016-05 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº: 1/2016-PMB 
 

 

 

A UNIÃO, por intermédio da PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA (PMB), por meio de 

sua Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Boletim Interno nº 014, de 21 de janeiro 

de 2016, torna público que realizará procedimento Licitatório na modalidade TOMADA DE 

PREÇOS, do tipo MAIOR OFERTA, a qual será regida pela Lei nº 8.666/93, de 21 junho de 

1993, em sua atual redação; o Decreto-Lei nº 9.760, de 05 de setembro de 1946; Lei nº 9.636, de 

15 de maio 98; Decreto  nº 3.725, de 10 Jan 2001; pelas Instruções Gerais para Realização de 

Licitações e Contratos no Exército (IG 12-02), aprovadas pela Port Ministerial nº 305, de 24 de 

maio de 1995;  Instruções Gerais para a Utilização do Patrimônio Imobiliário da União 

Jurisdicionado ao Comando do Exército (IG 10-03), aprovadas pela Port nº 513 do Comandante 

do Exército, de 11 de julho de 2005; as Instruções Reguladoras de Utilização do Patrimônio 

Imobiliário da União Jurisdicionado ao Comando do Exército (IR 50-13), aprovadas pela Portaria 

nº 011-DEC, de 04 de outubro de 2005; as Normas para a Administração das Receitas Geradas 

pelas Unidades Gestoras do Exército, aprovadas pela Portaria nº 017-SEF, de 25 de outubro de 

2006 e RESOLUÇÃO-RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), Resolução RDC nº 79, de 28 de agosto de 2000 (ANVISA) e 

pelas condições gerais e especiais constantes deste EDITAL. 

 

1. DA ABERTURA  

 

1.1. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Militar de Brasília – PMB 

promoverá a abertura dos envelopes de documentação para habilitação e de proposta 

de preço em sessão pública, a ser realizada conforme indicado a seguir: 

 

Local: Auditório da Prefeitura Militar de Brasília – PMB, QGEx – Complexo do CMP – 11ª RM 

– Setor Militar Urbano, Brasília – DF. 

Data: 07/03/2016 

Horário: 14:00 h 
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1.2. Ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, 

nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 

documentação ou proposta de preços apresentadas, sendo assim, proceder-se-á abertura 

dos envelopes com a documentação para HABILITAÇÃO, documentos que deverão 

ser rubricados pelos membros da Comissão Especial de Licitação, pelos licitantes ou 

por seus representantes. 

1.3. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a Sessão, para analisar os 

documentos apresentados, marcando, nova data e horário em que reabrirá a nova 

Sessão. Como resultado desta Sessão será redigida uma Ata com o resultado da 

habilitação, bem como a convocação dos licitantes habilitados para a abertura das 

propostas será publicado em Diário Oficial da União e Jornal de grande circulação. 

1.4. Para os licitantes que forem habilitados se dará a abertura dos envelopes, com as 

respectivas propostas para os itens a serem licitados, sendo adjudicado e homologado 

ao licitante que oferecer o maior valor. Será gerada uma ata com os licitantes que 

tiveram a melhor proposta, sendo divulgado seu resultado em Diário Oficial da União 

e Jornal de grande circulação.  

1.5. Após a habilitação, presentes todos os licitantes, havendo renúncia expressa dos 

mesmos quanto à interposição de recursos, consignado em ata, proceder-se-á à 

imediata abertura do envelope contendo a PROPOSTA DE PREÇO, ou no primeiro dia 

útil subsequente, a critério da Comissão de Licitação. 

1.6. Havendo interposição de recurso e transcorridas as fases, as licitantes serão notificadas 

da data da abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇO. 

1.7. Não havendo expediente na data marcada para abertura do certame de que trata o 

presente instrumento convocatório, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil 

subsequente, na mesma hora e local.  

 

2. DOS ANEXOS 
 

2.1. Integram o presente edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os 

seguintes Anexos: 

- Anexo I – Projeto básico; 

- Anexo II– Minuta do Termo de Cessão de Uso; 

- Anexo III - Índice da documentação de habilitação; 

- Anexo IV (a) - Declaração de inexistência de fato superveniente; 

- Anexo IV (b) - Declaração de menor empregado; 

- Anexo IV (c) - Declaração de que não possui sócio ou funcionário servidor da PMB;  

- Anexo V – Atestado de qualificação técnica; 

- Anexo VI- Atestado de visita às dependências da PMB; 

- Anexo VII – Proposta de preços; 

- Anexo VIII – Carta de credenciamento;  

- Anexo IX – Termo de renúncia de recursos; 

-Anexo X – Declaração de Desistência de Visita Técnica. 

- Anexo XI - Modelo Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

 

3. DO OBJETO 

3.1. A presente licitação destina-se a Cessão de Uso de Imóvel sob jurisdição do Comando 

do Exército, a título oneroso, sendo três áreas localizadas na QRON e uma área na 

QRO, todas localizadas no Setor Militar Urbano – SMU, sendo destinada uma Loja de 

Assistência Técnica e manutenção de microcomputadores e copiadoras, lan house, 

suprimentos de informática e artigos de papelaria; Uma loja credenciada à prestar 

serviços de transporte escolar; uma sala para Curso Preparatório ou outra atividade 

similar, com prestação de serviços de ensino preparatório para escolas militares e 
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afins; um imóvel destinado aos serviços de fornecimento de lanches, respectivamente, 

que atenderão ao pessoal militar e civil, sendo vedada qualquer outra destinação, em 

conformidade com as especificações contidas no Anexo I do Edital de Tomada de 

Preços 01/2016, da Prefeitura Militar de Brasília. 

3.2. Os Imóveis caracterizam-se por estarem sob administração da União por intermédio da 

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA (PMB), QGEx – Complexo do CMP – 11ª 

RM – Setor Militar Urbano, Brasília – DF. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
VALOR TOTAL 

MENSAL 

01 

Sala nº 08, localizada na QRON, no Setor Militar Urbano – 

SMU, medindo aproximadamente 29 m² (vinte nove metros 

quadrados),para o funcionamento de 01 (uma) Loja de 

Assistência Técnica e manutenção de 

microcomputadores e copiadoras, lan house, suprimentos 

de informática e artigos de papelaria; sendo vedada 

qualquer outra destinação, que atenderá ao público militar e 

civil. 

R$ 753,00 (setecentos e 

cinquenta e três reais) 

02 

Sala nº 08 A, localizada na QRON no Setor Militar Urbano – 

SMU, medindo 28,75 m² (vinte e oito vírgula setenta e cinco 

metros quadrados), para funcionamento de 01 (uma) Loja 

credenciada à prestar serviços de transporte escolar, 

sendo vedada qualquer outra destinação, que atenderá ao 

público militar e civil. 

R$ 747,00 (setecentos e 

quarenta e sete reais) 

03 

Sala nº 02 A, localizada na QRON no Setor Militar Urbano – 

SMU, medindo 62,00 m² (sessenta e dois metros quadrados), 

para funcionamento de 01 (um) Curso Preparatório ou 

outra atividade similar, com prestação de serviços de 

ensino preparatório para escolas militares e afins, sendo 

vedada qualquer outra destinação, que atenderá ao público 

militar e civil. 

R$ 1.629,00 (hum mil 

seiscentos e vinte e nove 

reais) 

04 

Imóvel localizado na QRO no Setor Militar Urbano – SMU, 

medindo 71,50 m² (setenta e dois metros quadrados), para 

funcionamento de 01 (um) Imóvel destinado aos serviços 

de fornecimento de lanches, sendo vedada qualquer outra 

destinação, que atenderá ao público militar e civil. 

R$ 1.870,00 (hum mil 

oitocentos e setenta 

reais) 

 

4. DO PRAZO 

4.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado a critério da PMB, por igual período, até 

o máximo de 60 (sessenta) meses, desde que a CESSIONÁRIA se manifeste, por 

escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, antes do prazo previsto para o 

término e haja interesse da Administração e não contrarie dispositivo de lei ou 

regulamento. 

 

5. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CESSÃO DE USO 

5.1. As obrigações decorrentes da licitação ultimada constarão de contrato bilateral a ser 

formalizado através de termo de cessão de uso - (conforme modelo Anexo II). 

5.2. A contratação será feita com a licitante vencedora, salvo nos casos previstos na 

legislação específica e na presente Tomada de Preços, tudo devidamente justificado 

por escrito. 



___________________________________________________________________________________________

Tomada de Preços Nº 01/2016 – Cessão de Uso –QRON/QRO-SMU  

 
Página 4 de 41 

5.3.  A licitante vencedora será convocada para comparecer num prazo máximo de 10 (dez) 

dias corridos, contados da data da comunicação, para assinar o termo de cessão de uso, 

sob pena de decair do direito à contratação, além da incidência de multa prevista neste 

edital. 

5.4. Caso a licitante vencedora necessite proceder à retirada do contrato, esta deverá 

ocorrer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após a comunicação da PMB, devendo a 

devolução do contrato devidamente assinado ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas após essa retirada. 

5.5. Os prazos de convocação para formalização do termo de cessão de uso poderão ser 

prorrogados por uma única vez, por igual período, desde que solicitado pela licitante 

vencedora durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

administração da PMB. 

5.6. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de cessão de 

uso no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 

pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade 

com o este instrumento convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da 

cominação prevista no Art. 81, da Lei nº 8.666/93. 

5.7. A exploração econômica será realizada de forma contínua, visando ao atendimento das 

necessidades da PMB. 

5.8.  Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem convocação para 

contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos, salvo se houver acordo 

entre as partes. 

5.9.  O termo de cessão de uso será firmado pelo Prefeito Militar de Brasília em nome do 

Exército Brasileiro, e por um ou mais representantes legais da contratada. 

5.10. Toda e qualquer alteração nos termos do contrato deverá ser feita mediante termo 

aditivo, subscrito por todos os signatários do contrato originário. 

5.11. A cessionária se submeterá a todas as medidas, processos e procedimentos de 

fiscalização adotados pela PMB. 

5.12. São da exclusiva responsabilidade da cessionária, os ônus e obrigações 

correspondentes às legislações tributárias, trabalhistas, fiscais, sociais, previdenciárias, 

civis e comerciais que oneram a atividade a que se propõe, eximindo a Organização 

Militar de quaisquer dessas responsabilidades. 

5.13. Para a assinatura ou retirada do contrato, o representante da licitante vencedora 

deverá apresentar-se munido do contrato social ou de outro documento equivalente, 

caso seja sócio da empresa, ou do respectivo documento de procuração com poderes 

para tal fim, conforme o caso, com firma reconhecida, na hipótese de representação 

outorgada pelos proprietários. 

5.14. A não apresentação dos documentos supramencionados inviabilizará a assinatura do 

termo de cessão de uso. 

 

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

6.1. Pela inexecução total ou parcial de qualquer obrigação, sujeitará a cessionária faltosa 

às seguintes sanções, além de ensejar a cedente o direito de rescindir o contrato de 

cessão de uso por inadimplência da cessionária, garantidos o contraditório e a ampla 

defesa: 

6.1.1. Advertência; 

6.1.2. Multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de mora, a 

razão de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) ao dia, calculados 

sobre o valor da parcela mensal do contrato; 
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6.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 

(dois) anos; 

6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a cessionária ressarcir 

a cedente pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada. 

6.2. O não pagamento do valor da cessão de uso, energia elétrica e água, nos prazos, 

condições e local previstos, sujeitará a cessionária faltosa às seguintes sanções, 

calculadas sempre sobre o valor total da obrigação em atraso, além de ensejar a 

cedente o direito de rescindir o contrato de cessão de uso por inadimplência da 

cessionária, garantidos o contraditório e a ampla defesa: 

a) multa moratória de 2% (dois por cento); e 

b) juros de mora, a razão de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) ao dia. 

6.3. As penalidades estabelecidas nesta Tomada de Preços, não excluem a responsabilidade 

da cessionária, por perdas e danos que causar à PMB, em conseqüência de 

inadimplemento das condições contratuais. 

6.4.  A recusa injustificada do Adjudicatário em assinar o termo de cessão de uso dentro do 

prazo estipulado caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida; 

6.5. A inexecução dos serviços por mais de 30 (trinta) dias consecutivos caracterizará o 

descumprimento total do contrato. 

6.6. Os licitantes serão responsáveis por todas as informações prestadas na documentação 

exigida na fase de habilitação, na própria proposta comercial e nas demais fases da 

presente licitação, sujeitando-se às penalidades legais, caso venha induzir a Comissão 

de Licitação a erro de julgamento. 

7. AQUISIÇÃO E CONSULTAS 

7.1. Os interessados na presente licitação poderão formular consultas, solicitar informações 

e obter esclarecimentos relativos ao presente instrumento convocatório, conforme 

endereço, dias e horário abaixo especificado: 

 
 

Horário: - de 2ª a 5ª feira, das 09:30 às 11:30 e das 14:00 às 16:00;  e na 6
a
 feira de 08:00 às 

11:00, ou ainda pelo telefone (61) 3415-5514, com a Comissão de Licitação. 

Local: Sala da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos – PMB - QGEx – Complexo do CMP – 

11ª RM – Setor Militar Urbano, Brasília - DF. 

7.2. O presente edital e seus Anexos poderão ser retirados no sítio www.pmb.eb.mil.br ou 

obtidos em cópia digital junto à Comissão de Licitações da PMB, tendo o interessado a 

obrigação de trazer uma mídia para reprodução do referido edital, conforme endereço, 

dias e horário abaixo especificado: 

 

Horário: 
 - de 2ª a 5ª feira, das 09:30 às 11:30 e das 14:00 às 16:00;  e na 6

a
 feira de 08:00 às 

11:00, ou ainda pelo telefone (61) 3415-5514, com a Comissão de Licitação. 

Local: 
Sala da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos – PMB - QGEx – Complexo do CMP 

– 11ª RM – Setor Militar Urbano, Brasília - DF. 

8. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
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8.1. Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos 

constitutivos, cadastrados no órgão licitante ou no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores-SICAF, que atenderem a todas as exigências, inclusive 

quanto à documentação, constante deste Edital e de seus Anexos. 

8.2. Poderão participar, também, quaisquer outros interessados pertencentes ao ramo de 

atividade, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que, embora não 

cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, 

atendam a todas as condições para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, desde que também atendam a todas as exigências 

constantes deste Edital e de seus Anexos. 

8.3. Todo documento ofertado nesta licitação, que careça ser assinado, deverá, 

necessariamente, estar firmado pelo representante legal da empresa, conforme seus 

estatutos, nos termos do art. 47, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil 

Brasileiro. 

8.4.  Poderá, entretanto, o documento supramencionado ser assinado por pessoa estranha ao 

ato constitutivo da empresa, desde que juntada a procuração, com firma reconhecida 

em cartório, se particular, autorizando a praticar tal ato, nos termos do art. 653 e 

seguintes da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil Brasileiro. 

8.5.  Não será admitida a participação de licitantes que: 

8.6. estejam em concordata (processos judiciais anteriores à Lei nº 11.101/2005), 

recuperação judicial ou extrajudicial ou em processos de execução, falência ou sob 

concurso de credores; 

8.7. estejam dissolução ou em liquidação; 

8.8. sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de 

constituição; 

8.9. estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Prefeitura Militar de 

Brasília; 

8.10. estejam impedidas de licitar e contratar com a União; 

8.11. tenham sido declaradas inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

8.12. Não será admitida, também, a participação de: 

8.13. empresa estrangeira que não funcione no País;  

8.14. interessado que se enquadre nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 

8.666/1993; 

8.15. pessoa física; 

8.16. possuírem sócios ou diretores que tenham vínculo empregatício com a 

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA, conforme o estatuído no art. 9º da Lei n.º 

8.666/93 e suas modificações posteriores; 

8.17. Independentemente de declaração expressa, a simples participação implica o 

conhecimento pleno e a aceitação tácita e irretratável das condições estipuladas neste 

edital. 

8.18. Para as Microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP): os documentos 

de comprovação de regularidade fiscal apresentados, mesmo que apresentem alguma 

restrição, não serão motivos para inabilitação, sendo esta comprovação exigida para 

efeito de contratação. (Art 42 e Art 43 da Lei Complementar n° 123, de 14 Dez 2006). 

8.19.  Para comprovação da regularidade fiscal das licitantes (ME e EPP) deverão ser 

atendidas as disposições constantes dos Arts 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006. 

8.20. Para o Micro Empreendedor Individual (MEI) será necessária a apresentação de 

documento que comprove a qualificação econômica financeira (Balanço Patrimonial, 

Balancete ou Livro Caixa). 
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8.21. As licitantes cadastradas no SICAF que estejam com algum documento vencido, 

poderão, na data prevista para entrega dos envelopes de habilitação e proposta de 

preços, apresentarem os comprovantes de regularidade devidamente atualizados, 

através do ENVELOPE “A” – DOCUMENTAÇÃO. 

 

8.22. Os documentos necessários à habilitação serão apresentados em papel tamanho A4 

(preferencialmente), em original ou por qualquer processo de cópia, autenticada por 

cartório competente ou por membro da comissão de licitação, ou publicação em órgão 

da Imprensa Oficial.  

8.23.  A comissão de licitação da PMB não autenticará documentos no dia da 

abertura dos envelopes. 
8.24. A licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos para a 

habilitação na presente licitação será inabilitada, não se admitindo em hipótese alguma 

complementação posterior. 

8.25. Caso o licitante esteja dispensado ou impossibilitado de obter qualquer um dos 

documentos solicitados, deverá apresentar a justificativa e fundamentação legal para 

sua não apresentação. 

8.26. Os licitantes serão responsáveis por todas as informações prestadas na 

documentação exigida na fase de habilitação, e nas demais fases do presente 

instrumento convocatório, sujeitando-se às penalidades legais, caso venha induzir a 

Comissão de Licitação a erro de julgamento. 

 

9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE “A”) 

9.1. Todas as licitantes deverão apresentar dentro do envelope “A”, 01 (uma) via ou cópia 

autenticada de cada um dos documentos a seguir relacionados, específicos para 

participação nesta Tomada de Preços, devendo ser entregues numerados, de 

preferência, sequencialmente, a fim de permitir celeridade na conferência e exame 

correspondentes, conforme exemplo a seguir: 1/10, 2/10 .........................10/10: 

 

9.1.1. Índice anexando a documentação de habilitação – (conforme modelo Anexo 

III); 

9.1.2.  Declaração de Visita, fornecido pela PMB, comprovando que tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações decorrentes do objeto desta licitação (inciso III, 

art. 30, Lei 8666/93) - (conforme modelo Anexo VI); Caso a licitante opte por 

não realizar a visita, torna-se necessário o preenchimento da Declaração de 

Desistência da Vistoria (conforme modelo Anexo X) 

9.1.3.  Declaração de que a licitante não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 

qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º 

da Constituição Federal - (conforme modelo Anexo IV “b”); 

9.1.4. Declaração de inexistência de fato superveniente, nos termos do § 2º, do art. 32, 

da Lei nº 8.666/93 (conforme modelo Anexo IV “a”). 

9.1.5. Comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte 

mediante certidão expedida pela Junta Comercial, conforme a Instrução 

Normativa n° 103, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – 

DNRC, de 30 de abril de 2007, se for o caso; 

9.1.6. Certidão negativa de falência/concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

9.1.7. Declaração de que nenhum sócio, acionista, diretor ou funcionário é servidor da 

PMB - (conforme modelo Anexo IV “c”). 
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9.1.8. A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da licitante 

inscrita no SICAF será confirmada por meio de consulta “ON LINE”, e no 

caso da licitante não cadastrada no SICAF, será confirmado por meio de 

consulta ao respectivo cadastro realizado na PMB. 

9.1.9.  A validade das certidões exigidas no presente certame corresponderá ao prazo 

fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham 

expressamente o prazo de validade, a Comissão de Licitação convenciona o 

prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, 

ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de 

validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma 

pertinente. 

 

10. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS (Envelope “B”) 
10.1. O envelope “B” – Proposta – conterá a proposta, assinada pelo representante legal 

da empresa licitante, sem quaisquer emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, no qual 

a empresa proponente citará o valor mensal e anual oferecido pela cessão de uso de 

espaço físico destinado a exploração econômica de seu interesse. 

10.2. Os documentos do envelope “B” – Proposta – serão apresentadas em papel 

timbrado da licitante - (conforme modelo Anexo VII). 

10.3. O preço ofertado deverá constar da proposta escrita, obrigatoriamente expressa em 

Real, em algarismo arábico, e por extenso, entendendo-se que, no caso de divergência 

entre o valor expresso por essas modalidades, prevalecerá o preço escrito por extenso.  

10.4.  Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições da 

proposta ou de quaisquer documentos, uma vez entregues os envelopes à Comissão de 

Licitação. 

10.5.  Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as disposições 

anteriormente descritas quanto à forma de apresentação. 

10.6. No ato público de abertura das propostas, na sala da Seção de Aquisição, Licitações 

e Contratos da PMB, sem prejuízo das demais medidas cabíveis, será reapresentado o 

resultado da habilitação das firmas participantes, sendo rejeitados e devolvidos os 

envelopes fechados/lacrados contendo as propostas daqueles interessados julgados 

inabilitados. 

10.7. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo 

justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 

10.8. É vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar 

obrigatoriamente da proposta. 

10.9. Da reunião para abertura das propostas lavrar-se-á a ata respectiva, na qual serão 

registradas todas as ocorrências havidas, devendo a mesma ser assinada por todos os 

componentes da Comissão de Licitação e pelos licitantes habilitados presentes. 

10.10. O prazo de validade das propostas deverá ser de 60 (sessenta) dias corridos, 

contados da data limite de sua apresentação. Não havendo indicação expressa será 

considerado como tal. 

10.11. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços, acréscimos ou 

alterações nas condições estipuladas, uma vez abertas as propostas. 

 

11. DO CADASTRAMENTO E HABILITAÇÃO PRELIMINAR 

11.1. A empresa interessada em participar da presente licitação, ainda não cadastrada e 

não habilitada parcialmente no SICAF, deverá providenciar o mesmo em qualquer 

Unidade de Cadastramento dos Órgãos/Entidades que integram o Sistema de Serviços 

Gerais-SIASG, localizados nas Unidades da Federação, ou na PMB, junto a Comissão 

de Licitação, para o fim específico de participar do presente certame, até 3 (três) dias 

antes da data da entrega das propostas, mediante a apresentação da documentação 
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relacionada a seguir, para fins de verificação das condições de cadastramento e 

habilitação parcial nesta licitação. 

 

 

11.2. Habilitação Jurídica 

11.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

11.2.2. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores.  

11.2.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores. 

11.2.4.  No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 

Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 

que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103/2007, do Departamento 

Nacional de Registro do Comércio – DNRC. 

11.2.5. No caso de cooperativa:  

11.2.6. A ata de fundação e o estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede; 

11.2.7.  O registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

11.2.8. O regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com ata da assembléia 

que os aprovou; 

11.2.9. Os editais de convocação das três últimas assembléias gerais extraordinárias; 

11.2.10. A ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar 

o objeto da licitação; 

11.2.11. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

11.2.12. No caso de exercício de atividade que assim o exija: ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente. 

11.2.13. Regularidade Fiscal 

11.2.13.1. comprovante de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica e situação cadastral (CNPJ), devendo estar ativo; 

11.2.13.2. prova de regularidade para com a Dívida Ativa da União; 

11.2.13.3.  prova de regularidade para com a Receita federal; 

11.2.13.4.  prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS); 

11.2.13.5. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS); 

11.2.13.6. prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do proponente. 

11.2.14. Qualificação Econômico-Financeira 

11.2.14.1. certidão negativa de falência/concordata expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica; 

11.2.14.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, obrigatórios e já apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados pela variação do IGP-M-

FGV, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação 

da proposta; 
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11.2.14.3.  A comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada 

na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC) igual ou maior a 1 (> ou =1), resultantes da 

aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
 

LC = Ativo Circulante 

 
Passivo Circulante 

 
 

SG = Ativo Total 

 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

11.2.14.4. os cálculos de atualização e dos índices deverão constar de memorial 

a ser apresentado junto com o balanço; 

11.2.14.5. caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Licitação 

reserva-se o direito de efetuar os cálculos; 

11.2.14.6. serão considerados na forma da lei, o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

11.2.14.7. sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 
registrados e arquivados na junta comercial; publicados na imprensa oficial 

da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que 

esteja situado a sede da companhia; publicado em jornal de grande 

circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia; 

11.2.14.8.  Sociedade por cota de responsabilidade limitada (Ltda): por 

fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante ou em órgão equivalente; ou fotocópia do balanço e 

das demonstrações contábeis devidamente registrados ou autenticados na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

11.2.14.9. Sociedades sujeitas ao regime estabelecidos na Lei nº 9.317, de 05 

de dezembro de 1996 – Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno 

Porte “SIMPLES”: por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) 

registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da 

licitante; ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis 

devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou do 

domicílio da licitante; 
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11.2.14.10. Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço 

Abertura, devidamente registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede 

ou domicílio da licitante; 

11.2.14.11.  O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão ser 

assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

11.2.14.12.  As empresas licitantes que apresentarem resultado menor do que 1 

(um) em qualquer um dos índices seguintes: Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar o capital mínimo 

ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação ou garantia de 1% (um por cento) sobre o valor estimado da 

contratação, nas modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93; 

11.2.14.13.  Para fins de estimação do valor do contrato, será considerado valor 

oferecido na proposta multiplicado por 12 (doze). 

11.2.14.14.  Os documentos exigidos no envelope “A” – documentação de 

habilitação – previstos neste edital, deverão ser apresentados em original, 

ou em cópia reprográfica autenticada por cartório competente, neste caso as 

fotocópias deverão vir acompanhadas dos originais, na forma do Art. 32 da 

Lei 8.666/93, e rubricados pelo representante legal da licitante. Quanto aos 

documentos emitidos por meio de sistema eletrônico, a sua aceitação fica 

condicionada à verificação pela rede Internet. 

11.2.14.15.  A licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos 

para a habilitação na presente licitação será inabilitada, não se admitindo 

em hipótese alguma complementação posterior. 

11.2.14.16.  Caso a licitante esteja dispensada ou impossibilitada de obter 

qualquer um dos documentos solicitados, deverá apresentar a justificativa e 

fundamentação legal para sua não apresentação. 

11.2.14.17.  A documentação de habilitação deverá ser entregue no local e data 

prevista neste edital, em envelope opaco, fechado e lacrado, devidamente 

rubricado, sem emendas ou rasuras, todos com os prazos de validade em 

vigor na data-limite estipulada para o protocolo dos envelopes: 

11.2.14.18. Todos os documentos deverão ser apresentados paginados na ordem 

em que são pedidos no presente edital e todos devidamente rubricados pelo 

representante da Licitante. 

11.2.14.19.  Os documentos exigidos não poderão ser substituídos por nenhum 

tipo de protocolo. 

11.2.14.20.  Após a divulgação dos resultados da habilitação poderá a 

Administração antecipar a fase seguinte do certame, desde que todos os 

Licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão 

relativa à habilitação – (conforme modelo Anexo IX). 

12. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES CONTENDO 

“DOCUMENTOS” E “PROPOSTA” 

12.1. Os interessados em participar da presente licitação deverão apresentar 2 (dois) 

envelopes, devidamente LACRADOS E RUBRICADOS, contendo o primeiro a 

“documentação” solicitada e o segundo, a “proposta”: 
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12.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes 

dizeres: 

 

a. no envelope da documentação (envelope “A”):  

ENVELOPE “A” 

- PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA 

- COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

- TOMADA DE PREÇOS Nº2/2014 

- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

- RAZÃO SOCIAL: _________________________________ TELEFONE: _______________ 

b. no envelope  proposta (envelope “B”): 

ENVELOPE “B” 

- PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA 

- COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

- TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2014 

- PROPOSTA 

- RAZÃO SOCIAL: ______________________________ TELEFONE: ________________ 

12.3. Os envelopes da documentação e o envelope de proposta serão rubricados e 

mantidos com a Comissão de Licitação para abertura nas datas estabelecidas no 

presente edital. 

12.4.  Os envelopes de “documentação” e “proposta” que forem entregues além da 

data e horário limite estabelecido neste edital não serão apreciados, implicando em 

desconhecimento da proposta apresentada, sendo, apenas, efetuado o registro do seu 

recebimento em ata e a sua devolução à empresa. 

12.5. Não serão aceitos os documentos de habilitação e proposta remetida via fax ou e-

mail, podendo os envelopes contendo os documentos e propostas serem enviados pelo 

correio, através de via simples ou sedex, desde que sejam protocolados, no setor 

correspondente desta Organização Militar ou junto à Comissão de Licitação na Seção 

de Aquisição, Licitações e Contratos até a data e horário estabelecidos neste 

instrumento convocatório. 

 

13. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

13.1. Serão consideradas habilitadas, para participarem da fase subseqüente, as licitantes 

interessadas que apresentaram, em envelope protocolado na forma, na data e horário 

limite estipulados no presente edital, os documentos de habilitação, sem emendas ou 

rasuras, todos com os prazos de validade em vigor na data-limite estipulada para o 

protocolo dos envelopes, sendo que o julgamento desta Licitação será efetuado pela 

Comissão de Licitação, de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43, da Lei 

Federal nº 8.666/93, à qual competirá: 
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13.1.1. proceder à abertura dos envelopes contendo a documentação, na data e horário 

estipulado, submetendo o conteúdo dos mesmos ao exame dos presentes e 

lavrando a ata circunstanciada, que será assinada pelos representantes das 

licitantes e pelos membros da Comissão de Licitação; 

13.1.2.  efetuar o julgamento da documentação, certificando-se que as licitantes 

atenderam às exigências deste edital, lavrando ata circunstanciada que indicará 

as licitantes habilitadas, para participarem da fase subsequente; 

13.1.3. proceder à abertura dos envelopes contendo as propostas, na data e horários 

estipulados, submetendo-as ao exame dos presentes e lavrando ata 

circunstanciada, que será assinada pelos representantes das licitantes, 

devidamente credenciados e pelos membros da Comissão de Licitação; 

13.1.4. efetuar o julgamento das propostas, certificando-se que cada licitante atendeu às 

exigências deste edital, lavrando ata circunstanciada que indicará a proposta 

mais vantajosa para a PMB e vencedora do certame; 

13.1.5. estabelecer, em Mapa Comparativo, o confronto dos preços oferecidos nas 

propostas apresentadas pelos licitantes habilitados, procedendo-se, então, ao 

julgamento da Licitação, 

13.1.6. autenticar fotocópias, quando necessário e à vista dos originais, desde que se 

correspondam fielmente; 

13.1.7. determinar diligências, se necessário, visando esclarecer ou complementar a 

instrução do processo; 

13.1.8. solicitar, se necessário, os originais dos documentos apresentados em fotocópia, 

para conferência; 

13.1.9. solicitar, se necessário, assessoramento técnico pertinente, de servidores do 

Ministério Público ou de órgãos ou entidades públicas. 

13.1.10. Meras irregularidades formais, que puderem ser sanadas sem prejuízo 

da igualdade entre as licitantes, não ensejarão inabilitação de licitantes ou 

desclassificação de propostas. 
13.1.11. CASO TODAS AS LICITANTES SEJAM INABILITADAS OU TODAS 

AS PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS, PODERÁ A COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO FIXAR ÀS LICITANTES PRAZOS DE 8 (OITO) DIAS ÚTEIS 

PARA A APRESENTAÇÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO OU DE 

OUTRAS PROPOSTAS, ESCOIMADAS DAS CAUSAS QUE ENSEJARAM 

A INABILITAÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO, CONFORME ART. 48 DA LEI 

8.666/93. 

13.1.12.  Uma vez encerrado o prazo para o recebimento dos envelopes, terá início a 

apreciação dos documentos de habilitação, no dia e hora indicados no 

preâmbulo deste edital, através de consulta “ON-LINE” junto ao SICAF das 

empresas cadastradas neste sistema, e no caso da licitante não cadastrada no 

SICAF, será consultado o respectivo cadastro realizado na PMB, para 

confirmação da regularidade cadastral e habilitação parcial. 

13.1.13. Procedida à consulta, serão impressas declarações demonstrativas da 

situação de cada licitante, declarações essas que deverão ser assinadas pelos 

membros da Comissão e por todos os representantes legais das licitantes 

presentes e também juntadas aos autos do processo licitatório. 

13.1.14. Havendo irregularidade no cadastramento e na habilitação parcial, a licitante 

será inabilitada, nos termos deste instrumento convocatório. 

13.1.15.  No caso de a licitante ser inabilitada por conta de irregularidade constatada 

quando da consulta no SICAF, e comprovar, exclusivamente, mediante 

apresentação do formulário de Recibo de Solicitação de Serviço (disponível no 

sítio do Comprasnet, no seguinte caminho: Acesso 

Livre>SICAF>Publicações>Formulários), ter entregue a documentação à sua 

Unidade de Cadastramento no prazo regulamentar, a comissão de licitação 



___________________________________________________________________________________________

Tomada de Preços Nº 01/2016 – Cessão de Uso –QRON/QRO-SMU  

 
Página 14 de 41 

suspenderá os trabalhos e fará diligências junto à respectiva Unidade 

Cadastradora para fins de comprovação da regularidade. 

 

14. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

14.1. Dentre as propostas de preços que atenderem a todos os requisitos desta Tomada de 

Preços, será considerada vencedora a proposta que apresentar maior oferta de 

contraprestação mensal, consoante disposto no art. 45 da Lei nº 8.666/93. 

14.2.  O valor da proposta para exploração econômica do espaço comercial sob à 

administração da PMB, previstos no respectivo item deste certame, deverá ser de 

no mínimo: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
VALOR TOTAL 

MENSAL 

01 

Sala nº 08, localizada na QRON, no Setor Militar Urbano – 

SMU, medindo aproximadamente 29 m² (vinte nove metros 

quadrados),para o funcionamento de 01 (uma) Loja de 

Assistência Técnica e manutenção de 

microcomputadores e copiadoras, lan house, suprimentos 

de informática e artigos de papelaria; sendo vedada 

qualquer outra destinação, que atenderá ao público militar e 

civil. 

R$ 753,00 (setecentos e 

cinquenta e três reais) 

02 

Sala nº 08 A, localizada na QRON no Setor Militar Urbano – 

SMU, medindo 28,75 m² (vinte e oito vírgula setenta e cinco 

metros quadrados), para funcionamento de 01 (uma) Loja 

credenciada à prestar serviços de transporte escolar, 

sendo vedada qualquer outra destinação, que atenderá ao 

público militar e civil. 

R$ 747,00 (setecentos e 

quarenta e sete reais) 

03 

Sala nº 02 A, localizada na QRON no Setor Militar Urbano – 

SMU, medindo 62,00 m² (sessenta e dois metros quadrados), 

para funcionamento de 01 (um) Curso Preparatório ou 

outra atividade similar, com prestação de serviços de 

ensino preparatório para escolas militares e afins, sendo 

vedada qualquer outra destinação, que atenderá ao público 

militar e civil. 

R$ 1.629,00 (hum mil 

seiscentos e vinte e nove 

reais) 

04 

Imóvel localizado na QRO no Setor Militar Urbano – SMU, 

medindo 71,50 m² (setenta e dois metros quadrados), para 

funcionamento de 01 (um) Imóvel destinado aos serviços 

de fornecimento de lanches, sendo vedada qualquer outra 

destinação, que atenderá ao público militar e civil. 

R$ 1.870,00 (hum mil 

oitocentos e setenta 

reais) 

14.3. No julgamento das propostas, a Comissão de Licitação observará os termos do 

presente edital e as disposições da Lei, que regem esta licitação. 

14.4.  Não se considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste edital, nem 

preço ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes. 

14.5. Será desclassificada a proposta que: 

a) não atender às exigências do presente edital; 

b) contiver preço abaixo do valor de referência.  

14.6. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate dar-se-á através de 

sorteio em ato público, observado o disposto no art. 45, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 

8.666/93.  



___________________________________________________________________________________________

Tomada de Preços Nº 01/2016 – Cessão de Uso –QRON/QRO-SMU  

 
Página 15 de 41 

 

14.7. Quando as propostas apresentadas pelas ME e EPP forem iguais ou até 10% 

(dez por cento) inferiores à proposta mais bem classificada, desde que esta 

também não se enquadre nessas categorias, proceder-se-á da seguinte forma: 
a) a ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço superior 

àquela considerada vencedora do certame, situação em que o objeto será adjudicado em seu favor;  

b) não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma da alínea 

anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e 

cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no item desta condição, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrem 

no limite estabelecido no item desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

d) na hipótese da não contratação nos termos previstos nas alíneas anteriores, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

14.8. Em Sessão Pública na sala da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos da PMB, 

a Comissão de Licitação da PMB divulgará o resultado do julgamento das Propostas 

de preços, depois da análise detalhada das propostas e anotações constantes da Ata 

anterior, e apresentará a classificação geral definitiva, passando-se a contar o prazo de 

05 (cinco) dias úteis para interposição de Recurso(s) Administrativo(s) decorrente(s) 

do julgamento das Proposta de Preços. Ao final da Sessão será lavrada a Ata de 

divulgação do resultado do julgamento das propostas, a qual deverá ser assinada pela 

Comissão de Licitação da PMB e pelo representante legal ou procurador da licitante. A 

falta de assinatura do representante legal da licitante na ata será considerada como 

concordância tácita com tudo que nela estiver transcrito. 

14.9.  Ultrapassada a fase de habilitação, aberta as Propostas de Preços, e até a data da 

assinatura do Contrato, não caberá desclassificação dos licitantes por motivos 

relacionados à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos 

após o julgamento. 
 

15. CRITÉRIOS DE REAJUSTE DOS PREÇOS DA CESSÃO DE USO 

15.1. Os valores pactuados serão reajustados, a cada 12 (doze) meses, a partir da vigência 

do contrato, de acordo com o IGP-M, mediante termo aditivo. 

15.2. Caso haja mudança nos procedimentos do Governo, os valores contratuais poderão 

ser revistos. 

 

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

16.1. OS PAGAMENTOS DEVIDOS À PMB, RELATIVOS À CESSÃO DE USO, 

ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, SERÃO EFETUADOS MENSALMENTE, 

POR MEIO DE GRU, COM VENCIMENTO ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DO 

MÊS; 

16.2. O não pagamento do valor da Cessão de Uso, ou quaisquer encargos contratuais, 

nos prazos, condições e local previstos, sujeitará o cessionário faltoso às sanções 

previstas neste edital e na Lei nº 8.666/93, além de ensejar à cedente o direito de 

rescindir o contrato de cessão de uso por inadimplência da cessionária. 

 

17. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

17.1. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos 

interessados, pelo prazo necessário à interposição do recurso. 
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17.2. Eventuais impugnações ao edital deverão estar devidamente fundamentadas e 

serem realizadas até o segundo dia útil anterior à abertura das propostas, sendo 

recebidas mediante protocolo conforme endereço, dias e horário abaixo especificados: 

17.3. Serão recebidos impugnações e recursos por meio do fax (061-3415- 5514) ou por 

e-mail (salc.licitacao@pmb.eb.mil.br), desde que os originais sejam enviados pelo 

correio, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, ou protocolado junto à 

Comissão de Licitação. 

17.4.  Os recursos interpostos fora do prazo legal não serão considerados pela Comissão 

de Licitação, idem com relação aos casos de representação e pedidos de 

reconsideração, quando for o caso. 

17.5. Fica estabelecido que, havendo indícios de má-fé por parte do impugnante ou autor 

do recurso, visando impedir, perturbar ou fraudar o procedimento licitatório, a 

Comissão de Licitação poderá, de oficio ou por provocação dos demais licitantes, 

representar o Ministério Público, visando às penalidades previstas em lei. 

17.6. O recurso será dirigido ao Prefeito Militar de Brasília, por intermédio do Presidente 

da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, 

devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade, o recurso será 

comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco ) dias 

úteis. 

 

18. DA REPRESENTAÇÃO 

18.1. No momento da abertura da licitação, caso a licitante esteja representada pelo seu 

sócio, deverá ser apresentado à Comissão o respectivo contrato social ou outro 

documento equivalente, por meio de seu original ou de cópia autenticada, que 

comprove tal situação, acompanhado do documento de identificação. 

18.2.  Caso a licitante se faça representar na abertura da licitação por Procurador, esse 

representante deverá exibir o competente instrumento de procuração, com firma 

reconhecida, mencionando os poderes que lhe foram outorgados, acompanhado de seu 

documento de identificação. 

 

19. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

19.1. Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará o Mapa 

Comparativo, a ser assinado por seus membros, indicando o vencedor. 

19.2. Decorrido o prazo para interposição de recursos contra o julgamento, e/ou julgado o 

interposto, a Comissão de Licitação encaminhará os autos ao Prefeito Militar de 

Brasília, para fins de deliberação quanto à Homologação e Adjudicação. 

19.3. Caberá ao Comandante da PMB, por intermédio de despacho, homologar o 

resultado da licitação, e convocar o licitante vencedor para, no prazo estabelecido neste 

edital, assinar o termo de cessão de uso, dando por encerrado o Processo Licitatório. 

 

 

 

 

Horário: de 2ª a 5ª feira das 09:30 às 11:30 e das 14:00 às 16:00 e na 6
a
 feira de 08:00 às 11:00 

Local: Seção de Aquisições, Licitações e Contratos - PMB 

QGEx – Complexo do CMP – 11ª RM – Setor Militar Urbano, Brasília - DF. 



___________________________________________________________________________________________

Tomada de Preços Nº 01/2016 – Cessão de Uso –QRON/QRO-SMU  

 
Página 17 de 41 

20. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

20.1. A presente licitação somente será revogada ou anulada, observando-se o disposto 

no Art. 49 e seus parágrafos da Lei nº 8.666/93. 

20.2. Quaisquer modificações no edital serão disponibilizadas no www.pmb.eb.mil.br, 

mediante substituição do edital anterior pelo atualizado, desde que a alteração não 

afete a formulação das propostas, ou, caso contrário, a licitação será suspensa e 

reaberto novo prazo para abertura da licitação, nos termos do § 4º do art. 21 da Lei nº 

8.666/93. 

 

21. DA VISITA E DA VISTORIA 

21.1. Os pontos de dúvida serão esclarecidos por ocasião da referida visita, na qual o 

representante da interessada firmará um Termo de Vistoria (Anexo VI), comprovando 

o seu conhecimento sobre a área a ser cedida, assim como a sua estrutura, para 

instalação das cessões de uso. 

21.2. Será inabilitado o licitante que não apresentar, no Envelope nº 01 (a ser composto 

com os documentos exigidos para a habilitação), o mencionado Termo de Vistoria, 

assinado pelo seu representante. 

21.3. Fica ressalvada, porém, a situação do licitante que, deixando de apresentar o Termo 

de Vistoria, forneça declaração formal, assinada pelo seu representante, sob as 

penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes à natureza da cessão de uso, assumindo total responsabilidade por esse fato e 

informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 

avenças técnicas ou financeiras.  

21.4. As vistorias poderão ser agendadas e realizadas até o dia 29 de fevereiro de 2016, 

com o 2º SGT JADSON, conforme endereço, dias e horário abaixo especificado: 

Horário: de 2ª a 6ª feira das 09:30 às 11:30h. 

Local: Sala da 4º Seção - PMB – Tel (61) 3415-4182 ou 5784 

QGEx – Complexo do CMP – 11ª RM – Setor Militar Urbano, Brasília - DF. 

 

22. DA SUBLOCAÇÃO 

22.1. É vedada à cessionária a sublocação ou comodato parcial ou total do objeto da 

cessão de uso, bem como a cessão, ou transferência, total ou parcial dos direitos 

decorrentes do termo de cessão de uso, mesmo por via de associação, fusão, cisão ou 

incorporação, ou sob qualquer forma permitir a terceiros o uso da área objeto da cessão 

de uso. 

 

23. DO FORO 

23.1. Para quaisquer questões decorrentes da execução da presente licitação, que não 

possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça 

Federal, no foro da cidade do Brasília, Seção Judiciária do Distrito Federal. 

 

24. DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. A participação da licitante ao presente certame pressupõe a sua aceitação das 

condições deste edital e nas disposições das legislações referenciadas no preâmbulo. 

24.2. Ocorrendo divergências entre disposições diretamente transcritas no edital, no 

contrato e a legislação pertinente, prevalecerão às da legislação. 

24.3. A Comissão de licitação da PMB, sempre que julgar necessário verificará, "in 

loco", oficial e reservadamente, junto aos respectivos órgãos expedidores dos 
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"Atestados ou Certidões", a autenticidade e correção dos dados constantes dos 

mesmos. 

24.4. Somente os membros da Comissão de Licitação e os representantes credenciados 

dos licitantes terão direito de usar da palavra, rubricar documentos, apresentar 

reclamações ou recursos e a firmar a ata. 

24.5. Os envelopes contendo as propostas das licitantes inabilitadas serão devolvidos aos 

respectivos concorrentes, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 

24.6. Nenhum interessado poderá representar mais de uma empresa proponente. 

24.7. A Comissão de Licitação poderá exigir, por escrito, a confirmação de qualquer fato 

que suscite dúvidas durante o andamento do processo licitatório e possa ser relevante 

para o julgamento deste certame. 

24.8. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Licitação, respeitando os 

princípios que regem o procedimento licitatório. 

24.9. Caso alguma empresa solicite cópias do processo, as mesmas poderão ser 

fornecidas mediante indenização a ser recolhida via GRU, ao custo de R$ 0,20 (vinte 

centavos) por cópia (art. nº 32, § 5º da Lei 8.666/93, Decreto nº 4.950 de 09 de janeiro 

de 2004 e IN nº 02 de 22 de maio de 2009, da STN – Secretaria do Tesouro Nacional). 

 

Brasília - DF, 27 janeiro de 2016. 

 

_______________________________________________ 

FERNANDO MIRANDA DO CARMO – Cel 

Ordenador de Despesas da PMB 
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ANEXO I       

 

 

 
PROJETO BÁSICO DE CESSÃO DE USO ÁREAS DO SMU  

 

1. JUSTIFICATIVA 

1.1. O presente Projeto Básico estabelece normas gerais e específicas, 

métodos de trabalho, padrões de conduta para seleção de empresas dos ramos de 

atividade alimentícia, higiene e beleza, transporte escolar, papelaria e armarinho. 

1.2. A cessão de uso destas áreas visa dar apoio a militares e seus 

familiares, servidores civis, funcionários e visitantes do Setor Militar Urbano. 

1.3.  Para os fins elencados acima, a PMB oferece três áreas localizadas 

na QRON e uma área na QRO do Setor Militar Urbano a serem ocupados mediante 

processo licitatório, tipo maior oferta pelo espaço mencionado. 

2. OBJETO, VALORES DE CESSÃO DE USO, TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA E 

ÁGUA E ESGOTO 

2.1. Constituem objeto da presente licitação a Cessão de Uso de Imóveis sob jurisdição do 

Comando do Exército, a título oneroso, destinados para atender às necessidades dos 

moradores, visitantes e trabalhadores civis e militares, de acordo com as especificações 

dos locais abaixo relacionados: 

2.1.1. ITEM 1: Sala nº 08, localizada na QRON Loja 1, Setor Militar Urbano em Brasília – 

DF, medindo aproximadamente 29 m² (vinte nove metros quadrados) para o 

funcionamento de 01 (uma) Loja de Assistência Técnica e manutenção de 

microcomputadores e copiadoras, lan house, suprimentos de informática e artigos 

de papelaria, sendo vedada qualquer outra destinação, que atenderá ao público militar 

e civil. 

2.1.1.1.Descrição: revestimento em paredes com tinta branco neve; teto em gesso 

revestimento em tinta branco neve; piso revestimento cerâmico; portas em blindex, 

uma com 02 folhas de abrir e 02 fixas e uma com 01 folha de abrir; 03 tomadas 4x2, 02 

interruptores com 01 sessão; 02 tomadas de telefone; 03 luminárias tipo calha completa 

de 02x40 e tubulação elétrica em eletroduto de aço galvanizado. Banheiro: parede e 

piso em revestimento cerâmico; teto em gesso revestimento em tinta branco neve; 

janela em blindex com perfil em alumínio; porta de 0,60X2,10 cm em madeira; 01 

interruptor simples com uma tecla; bacia sanitária com válvula de descarga; lavatório 

em granito com torneira bica móvel; luminária 30x30 cm e 01 chuveiro elétrico. Geral: 

1 quadro elétrico, 1 quadro de telefone e 1 caixa de passagem. 

 

TAXA DE OCUPAÇÃO 
R$ 753,00 (setecentos e cinquenta e três 

reais) 

Obs.: A sala possui medidor de energia elétrica e hidrômetro, devendo o 

Cessionário fazer o pagamento do consumo, por ele utilizado, à respectiva 

Concessionária Prestadora do Serviço Público.  

 

 

2.1.2. ITEM 2: Sala nº 08 A, localizada na QRON no Setor Militar Urbano – SMU, medindo 

28,75 m² (vinte e oito vírgula setenta e cinco metros quadrados), para funcionamento 

APROVO 

 

_______________________________ 
FERNANDO MIRANDA DO CARMO – Cel 

Ordenador de Despesas 
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de 01 (uma) Loja credenciada à prestar serviços de transporte escolar, sendo 

vedada qualquer outra destinação, que atenderá ao público militar e civil. 

2.1.2.1.Descrição: sala com revestimento em paredes com tinta branco neve; teto em gesso 

revestimento em tinta branco neve; piso revestimento cerâmico; portas em blindex, 

uma com 02 folhas de abrir e 02 fixas e uma com 01 folha de abrir; 03 tomadas 4x2, 02 

interruptores com 01 sessão; 02 tomadas de telefone; 03 luminárias tipo calha completa 

de 02x40 e tubulação elétrica em eletroduto de aço galvanizado. Banheiro: parede e 

piso em revestimento cerâmico; teto em gesso revestimento em tinta branco neve; 

janela em blindex com perfil em alumínio; porta de 0,60X2,10 cm em madeira; 01 

interruptor simples com uma tecla; bacia sanitária com válvula de descarga; lavatório 

em granito com torneira bica móvel; luminária 30x30 cm e 01 chuveiro elétrico. Geral: 

1 quadro elétrico, 1 quadro de telefone e 1 caixa de passagem. 

 

TAXA DE OCUPAÇÃO R$ 747,00 (setecentos e quarenta e sete reais) 

Obs.: A sala possui medidor de energia elétrica e hidrômetro, devendo o Cessionário 

fazer o pagamento do consumo, por ele utilizado, à respectiva Concessionária 

Prestadora do Serviço Público. 

 

 

2.1.3. ITEM 3: Sala nº 02 A, localizada na QRON no Setor Militar Urbano – SMU, medindo 

62,00 m² (sessenta e dois metros quadrados), para funcionamento de 01 (um) Curso 

Preparatório ou outra atividade similar, com prestação de serviços de ensino 

preparatório para escolas militares e afins, sendo vedada qualquer outra destinação, 

que atenderá ao público militar e civil. 

2.1.3.1.Descrição: sala com revestimento em paredes com tinta branco neve; teto em gesso 

revestimento em tinta branco neve; piso revestimento cerâmico; portas em blindex; 

corredor de 12,40 m (doze metros e quarenta centímetros), 07 tomadas 4x2, 02 

interruptores com 01 sessão; 02 tomadas de telefone; 06 luminárias tipo calha completa 

de 02x40 e tubulação elétrica em eletroduto de aço galvanizado. Geral: 1 quadro 

elétrico, 1 quadro de telefone e 1 caixa de passagem. 

 

TAXA DE OCUPAÇÃO 
R$ 1.629,00 (hum mil seiscentos e vinte e nove 

reais) 

Obs.: A sala possui medidor de energia elétrica e hidrômetro, devendo o Cessionário 

fazer o pagamento do consumo, por ele utilizado, à respectiva Concessionária 

Prestadora do Serviço Público. 

 

2.1.4. ITEM 4: Imóvel localizado na QRO no Setor Militar Urbano – SMU, medindo 71,50 

m² (setenta e um e meio metros quadrados), para funcionamento de 01 (um) Imóvel 

destinado aos serviços de fornecimento de lanches, sendo vedada qualquer outra 

destinação, que atenderá ao público militar e civil. 

2.1.4.1.Descrição: 01 porta de ferro de 0,70 cm; 03 portas venezianas de 0,70x2,10; 01 portão 

de corre ferro; 01 portão de ferro articulado; 01 tanque de louça; 01 janela 0,50x1,00; 

01 pia inox 1,80x0,55; 35 m² de revestimento cerâmico na cozinha; 54 m² de forro 

PVC; 06 tomadas 4x2, 01 interruptor duplo; 02 interruptores com tomada; 03 

interruptores simples; 02 tomadas de telefone; 07 luminárias tipo calha completa de 

2,40; 03 luminárias tipo calha completa de 2,20 e tubulação elétrica em eletroduto de 

aço galvanizado. Banheiro: 2 (dois) banheiros com parede e piso em revestimento 

cerâmico; teto em gesso revestimento em tinta branco neve; 02 interruptores simples 

com uma tecla; bacia sanitária com válvula de descarga. Geral: 1 quadro elétrico, 1 

quadro de telefone e 1 caixa de passagem. 
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TAXA DE OCUPAÇÃO 
R$ 1.870,00 (hum mil oitocentos e setenta  

reais) 

Obs.: A sala possui medidor de energia elétrica e hidrômetro, devendo o Cessionário 

fazer o pagamento do consumo, por ele utilizado, à respectiva Concessionária 

Prestadora do Serviço Público. 

 

3. FORMAS DE PAGAMENTO E REAJUSTES 

3.1. As referidas taxas deverão ser pagas até o quinto dia útil do mês subsequente. O 

cessionário deverá solicitar a Guia de Recolhimento da União (GRU), no Setor 

Financeiro da PMB, localizado no térreo do Bloco da PMB no Complexo Militar do 

CMP, para efetuar o pagamento das taxas. 

 

4. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

4.1. Os imóveis localizados na QRO e QRON no Setor Militar Urbano, funcionarão todos os 

dias, seguindo o horário comercial, de segunda-feira a sábado, obedecendo a Lei do 

Silêncio para atendimento aos usuários. Qualquer alteração no horário só será permitida 

com autorização expressa da PMB. O funcionamento aos domingos e feriados, de acordo 

com a atividade de apoio, será regulado mediante solicitação a PMB. 

 

5. MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE DO LOCAL.  

5.1. Para o cessionário participante do ITEM 1 (um) deste Edital, o mesmo deverá observar o 

que prescreve o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, 

aprovado pela Resolução - RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, que abrange os 

procedimentos que devem ser adotados nos serviços de alimentação, a fim de garantir as 

condições higiênico-sanitárias do alimento preparado, elaborado pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

5.2. Para o cessionário participante do ITEM 04 (quatro) deste Edital, o mesmo deverá 

observar o prescrito na Resolução RDC nº 79, de 28 de agosto de 2000 (ANVISA), 

quanto a materiais e procedimentos a serem observados pelos Salões de Beleza. 

5.3. A limpeza, manutenção e conservação dos locais é de responsabilidade dos cessionários. 

Os detritos ou resíduos provenientes do local deverão ser condicionados em containeres 

com tampa, devidamente providos de sacos plásticos resistentes, retirá-lo diariamente e 

depositá-lo em local próprio. 

5.4.  Caberá aos cessionários providenciar semestralmente, nos meses de julho e janeiro, 

a dedetização, desratização e desinfecção completa do espaço objeto da cessão de 

uso, segundo as normas preconizadas por Órgão competente, federal e/ou distrital de 

modo a evitar o acesso e desenvolvimento de ratos, baratas, moscas e formigas nessa 

área, apresentando, ao fiscal de cada contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

os respectivos relatórios. 
5.5.  A empresa deverá apresentar informações seguras sobre o uso de inseticida utilizado, 

especialmente quanto à toxidade e ao tempo de ausência no local. Os responsáveis pela 

aplicação destes inseticidas deverão usar uniformes e outros equipamentos de acordo com 

a legislação em vigor. 

5.6. A cessionária ficará responsável pela preparação do local a ser dedetizado e desratizado 

providenciando retiradas de alimentos, utensílios, etc. 

 

 

6. BENFEITORIAS 

6.1. A realização de quaisquer intervenções e/ou benfeitorias nos imóveis dependerá sempre, 

de prévia autorização por escrito da PMB e se incorporará aos imóveis, sem que assista às 

cessionárias o direito de retenção ou de reclamar indenização a qualquer título; 
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6.2. Os aparelhos, equipamentos e materiais móveis, não imobilizados, instalados ou fixados 

permanecerão de propriedade da cessionária. 

6.3. Os bens móveis imobilizados e as benfeitorias assim constituídas pelo resultado de 

possíveis trabalhos de adequação do espaço reverterão automaticamente ao imóvel sem 

que caiba a cessionária qualquer indenização ou direito de retenção, podendo a PMB 

exigir da cessionária a reposição dos espaços objeto desta cessão de uso, na situação 

anterior. 

6.4. Todas as reparações necessárias à conservação dos espaços, solicitadas pela PMB, 

deverão ser executadas de imediato pelo cessionário, às suas expensas. 

6.5. Caso as reparações não sejam executadas de imediato, a PMB reserva-se o direito de 

executá-las, devendo ser ressarcido pelo cessionário das despesas realizadas. 

6.6. Os espaços objeto da presente cessão de uso serão entregues a cessionária no estado que 

se encontram. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CEDENTE 

7.1. Colocar a área física à disposição do Cessionário para exploração dos serviços constantes 

do objeto. 

7.2. Observar, durante a vigência do contrato, o cumprimento das obrigações assumidas pelo 

CESSIONÁRIO, bem como a manutenção de todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

7.3. Assegurar o livre acesso dos empregados do CESSIONÁRIO, em dias e horários 

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

executar suas tarefas. 

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados. 

7.5.  Comunicar ao CESSIONÁRIO, por escrito, ocorrências de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazos para correção. 

7.6.  Efetuar inspeções periódicas para verificar se os bens colocados à disposição do 

CESSIONÁRIO estão sendo utilizados e conservados corretamente. A critério da 

CEDENTE poderá ser promovido, também, inventário dos bens, utensílios e 

equipamentos. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CESSIONÁRIO 

8.1. Responder por danos e desaparecimentos de bens patrimoniais, de acordo com o Art. 70, 

da Lei 8.666/93 e por avarias que venham a ser causadas por seus empregados ou 

Prepostos, por dolo ou culpa, a terceiros ou à própria CEDENTE; providenciar a 

reposição dos bens com qualidade idêntica ou semelhante ou, ainda, ressarcir o valor 

correspondente em 48 (quarenta e oito) horas, desde que fique comprovada a 

responsabilidade, sem prejuízo de outras cominações legais. 

8.2.  Manter pessoal em quantidade suficiente para executar os serviços, sem interrupções, 

seja por motivo de férias, licença, falta ao serviço, demissão de empregados ou por 

qualquer outra razão, devendo a CESSIONÁRIO acatar parecer da PMB quando esta 

constatar que o número de empregados é insuficiente para o bom andamento dos 

serviços. 

8.3.  Manter disponível para exame pela PMB ou por fiscalização externa toda documentação 

comprobatória da regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária, comercial e 

administrativa, inclusive licenças, autorização de funcionamento e alvará para o exercício 

de suas atividades comerciais resultantes da execução do contrato. 

8.4.  Comprovar o pagamento desses tributos e contribuições no final de cada mês, por meio 

da entrega de cópia do documento ao Fiscal do Contrato, juntamente com o original para 

autenticação. 
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8.5. Arcar com demais despesas com material e insumos necessários à sua execução dos 

serviços como: locomoção, seguros, impostos, e quaisquer outras despesas que venham a 

ser determinadas por lei ou por situação de fato. 

8.6.  Entregar ao Fiscal do Contrato relação que contenha nomes, funções e horário de 

trabalho de todos os empregados, mantendo-a sempre atualizada. 

8.7.  COMUNICAR IMEDIATAMENTE AO FISCAL DO CONTRATO SOBRE 

FISCALIZAÇÃO PROCEDIDA POR ÓRGÃOS COMPETENTES PARA APURAR O 

CUMPRIMENTO DE NORMAS; FACILITAR SUAS ATUAÇÕES E, AO FINAL, 

CIENTIFICAR A CEDENTE DO RESULTADO DAS INSPEÇÕES. 

8.8. Arcar com o pagamento de multas aplicadas por órgãos de fiscalização relacionados à sua 

existência e funcionamento. 

8.9. Cumprir todas as orientações da CEDENTE para fiel desempenho das atividades 

especificadas. 

8.10.  CUMPRIR COM RIGOR AS NORMAS REGULAMENTARES SOBRE HIGIENE, 

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E SANITÁRIAS  

8.11.  Utilizar produtos de limpeza adequados à natureza dos serviços, tais como detergentes 

com poder bactericida e ação fungicida, para se obter ampla higienização do ambiente. 

8.12. Deixar, ao final do prazo contratual, as instalações em perfeitas condições de 

funcionamento.  

8.13. Zelar pela boa qualidade dos produtos adquiridos e comercializados, utilizando somente 

aqueles de qualidade superior para o preparo dos alimentos. 

8.14. INFORMAR AO FISCAL DO CONTRATO, 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. 

8.15. Cumprir e fazer cumprir por seus empregados normas e regulamentos disciplinares 

relativos à segurança dos edifícios da CEDENTE, assim como quaisquer determinações 

emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto do contrato, 

cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer 

transgressão das normas em vigor. 

8.16. Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração praticada por seus empregados 

quando da execução dos serviços objeto do contrato. 

8.17. Abster-se de veicular publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização 

da CEDENTE. 

8.18.  Manter, durante a vigência do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas e 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Projeto e no Edital. 

8.19. Assumir todas as responsabilidades relativas a seus empregados, inclusive para 

atendimento em casos de emergência por acidentes ou qualquer mal súbito. 

8.20. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados 

aos serviços contratados. 

8.21. Instruir seus empregados e adotar todos os critérios de segurança quanto à prevenção de 

acidentes e incêndios nas dependências da CEDENTE. 

8.22. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CEDENTE quanto aos 

serviços contratados. 

8.23.  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do CONTRATO. 

8.24. Realizar reparos e benfeitorias nas instalações, às suas expensas, e sob autorização da 

PMB, as quais serão incorporadas ao imóvel sem direito a retenção ou indenização. 

8.25.      Em conformidade com as orientações disponíveis pela SOOPS (Subsecretaria de 

Operações da Ordem Pública e Social do Distrito Federal), para afixar material de 

propaganda publicitária em locais públicos, o interessado deve solicitar licença prévia da 

Administração Regional correspondente à sua área. Além disso, o interessado deve 

respeitar o Plano Diretor de Publicidade, de acordo com a Lei nº 3.036, de 18 JUL02, 

regulamentada pelo Decreto nº 29.413, de 20 AGO 08. 
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9. DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

9.1. AS CESSIONÁRIAS FICARÃO SUJEITAS A MAIS AMPLA E IRRESTRITA 

FISCALIZAÇÃO, TANTO PELA PMB, ATRAVÉS DO FISCAL DO CONTRATO, 

COMO PELOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS AS ÁREAS DE INTERESSE, 

OBRIGANDO-SE A PRESTAREM TODOS OS ESCLARECIMENTOS 

PORVENTURA REQUERIDOS. 

9.2. A existência da fiscalização da PMB, de modo algum diminui ou altera a 

responsabilidade da cessionária perante os órgãos governamentais de saúde pública, na 

prestação dos serviços a serem executados. 

9.3. O Comando da PMB poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da 

cessionária, que venha causar embaraço a fiscalização ou que adote procedimentos 

incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas. 

9.4.  O Comando da PMB poderá solicitar a cessionária a substituição de qualquer produto 

cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou 

instalações, ou ainda que não atendam às necessidades. 

 

10. RESULTADO ESPERADO  

10.1. Atender satisfatoriamente às necessidades da Prefeitura Militar de Brasília (PMB), 

militares, servidores civis, funcionários e visitantes, dotando-se de serviços de boa 

qualidade. 

 

 

 

 

Brasília-DF, 27  janeiro de 2016. 

 

_____________________________________________ 

ALEXANDRE TEIXEIRA DA SILVA – Cel 

Fiscal Administrativo da PMB 
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Anexo II MINUTA DE TERMO DE CESSÃO DE USO  
 

 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

CMP – 11ª RM 

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA 

(Prefeitura Militar de Brasília/1962) 

 

  

 

M  I  N  U  T  A 

TERMO DE CESSÃO DE USO que entre si 

celebram a UNIÃO, por intermédio do Comando 

do Exército – PREFEITURA MILITAR DE 

BRASÍLIA e __________________. 

 

 

Termo de Cessão de Uso Nº _____/2016-PMB 
 

O presente contrato tem como normas regedoras a Lei nº 8.666/93, de 21 junho de 

1993, em sua atual redação; o Decreto-Lei nº 9760, de 05 de setembro de 1946; Lei nº 9.636, de 

15 de maio 98; Decreto  nº 3.725, de 10 Jan 2001; pelas Instruções Gerais para Realização de 

Licitações e Contratos no Exército (IG 12-02), aprovadas pela Port Ministerial nº 305, de 24 de 

maio de 1995;  Instruções Gerais para a Utilização do Patrimônio Imobiliário da União 

Jurisdicionado ao Comando do Exército (IG 10-03), aprovadas pela Port nº 513 do Comandante 

do Exército, de 11 de julho de 2005; as Instruções Reguladoras de Utilização do Patrimônio 

Imobiliário da União Jurisdicionado ao Comando do Exército (IR 50-13), aprovadas pela Portaria 

nº 011-DEC, de 04 de outubro de 2005; as Normas para a Administração das Receitas Geradas 

pelas Unidades Gestoras do Exército, aprovadas pela Portaria nº 017-SEF, de 25 de outubro de 

2006; RESOLUÇÃO-RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA); Decreto n° 3.725, de 10 de janeiro de 2001; e a Portaria n° 05, de 31 de 

janeiro de 2001, da Secretaria de Patrimônio da União - SPU  e PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº: 0000129.00000313/2016-05 da PMB, Tomada de Preços nº 1/2016-

PMB, que são partes integrantes deste instrumento. 

Aos ___ dias do mês ______ do ano de 2016, nesta PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA, 

situada na QGEx – Complexo do CMP – 11ª RM – Setor Militar Urbano, Brasília - DF, 

compareceram, de um lado como cedente do presente instrumento a União Federal, representada 

neste ato de acordo com a autorização constante no inciso I do art. 6º das (IG 10-03), aprovadas 

pela Portaria nº 513 do Comandante do Exército, de 11 de julho de 2005, pelo Sr Cel FERNANDO 

MIRANDA DO CARMO, prefeito militar de Brasília, e de outro lado como cessionária, o 

________________, com sede à __________________________________, CNPJ 

_________________, neste ato representado pelos Senhores _____________, RG nº 

______________, CPF nº _____________, brasileiro, ___________, e _______________, 

RG_____________, CPF ___________, brasileiro, _________, ___________,de acordo com a 

representação legal que lhe é outorgada por procuração/contrato social/estatuto social . Perante as 

testemunhas nomeadas no final do presente termo, foi pela cedente, por intermédio de seu 

representante legal, dito o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PROPRIEDADE: - Que a União Federal é 

proprietária e legítima possuidora do imóvel objeto da cessão de uso, QRON/QRO Setor Militar 

Urbano, Brasília - DF, medindo aproximadamente xxx (xxxxxxx) m². 
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 PARÁGRAFO ÚNICO: - Que o mencionado imóvel se acha livre e desembaraçado 

de todos e quaisquer ônus, judiciais ou extrajudiciais, hipoteca legal ou convencional ou ainda, 

qualquer outro ônus real. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: Destina-se a Cessão de Uso de Imóvel 

sob jurisdição do Comando do Exército, a título oneroso, sendo uma área localizada 

XXXXXXXXXX (ENDEREÇO DO LOCAL LICITADO), medindo aproximadamente 

XXXXX m
2
 (XXXXXXXXX metros quadrados), para funcionamento de XXXXX 

(ATIVIDADE), que atenderá ao pessoal militar e civil, sendo vedada qualquer outra 

destinação.  

O local consiste em uma sala possuindo XXXXXXXXXXXXXX. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: - O horário de funcionamento do XXXXXXXX será de 

segunda-feira a sexta-feira das XXXXX hs, podendo ser estendido até as XXXXX, bem como 

funcionar nos finais de semanas e feriados, caso haja interesse da PMB e mediante prévio ajuste 

com o Comando da PMB, por intermédio do Fiscal de Contratos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: - Os espaços se destinarão, unicamente, de forma 

contínua e ininterrupta, ao desempenho das atividades comerciais relacionadas à XXXXXX, sendo 

vedada qualquer outra atividade de comércio, mesmo que exercida simultaneamente com a 

prevista. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: - Que 

vem outorgar o presente termo de cessão de uso mediante o pagamento de quantia mensal 

equivalente a R$ ______________________(VALOR POR EXTENSO), a ser paga até o décimo 

dia do mês subseqüente ao vencido, mediante depósito no Banco do Brasil (001), através de 

Guia de Recolhimento da União (GRU). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – VALOR DA ENERGIA E ÁGUA: - As salas 

possuem medidor de energia elétrica e hidrômetro, devendo o Cessionário fazer o pagamento do 

consumo, por ele utilizado, à respectiva Concessionária Prestadora do Serviço Público. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: - DO REAJUSTE: - Os valores da cessão de uso serão 

reajustado, anualmente, pelo IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), calculado pela 

Fundação Getúlio Vargas - FGV, e o valor da energia elétrica e água e esgoto, serão reajustadas 

conforme o aumento da tarifa pública aplicado pela concessionária de energia elétrica e água e 

esgoto, contados a partir da vigência do termo de cessão de uso. 

PARÁGRAFO QUARTO – DO RECIBO: - O comprovante de pagamento deverá 

ser entregue no Setor Financeiro da cedente, na sede da PMB (QGEx – Complexo do CMP – 11ª 

RM – Setor Militar Urbano, Brasília - DF), até o décimo dia do mês subsequente ao vencido. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: – Pela 

inexecução total ou parcial de qualquer obrigação, sujeitará a cessionária faltosa às seguintes 

sanções, além de ensejar a cedente o direito de rescindir o contrato de cessão de uso por 

inadimplência da cessionária, garantidos o contraditório e a ampla defesa: 

I - Advertência; 

II - Multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de mora, a razão de 0,033% (zero 

vírgula zero trinta e três por cento) ao dia, calculados sobre o valor da parcela mensal do contrato; 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

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 

a cessionária ressarcir a cedente pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: – O não pagamento do valor da cessão de uso, da 

energia elétrica, e água, nos prazos, condições e local previsto, sujeita a cessionária faltosa às 

seguintes sanções, calculadas sempre sobre o valor total da obrigação em atraso, além de ensejar à 

cedente o direito de rescindir o contrato de cessão de uso por inadimplência da cessionária, 

garantidos o contraditório e a ampla defesa: 

a) Multa moratória de 2% (dois por cento); e 

b) juros de mora, a razão de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento) ao dia. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: - Se o descumprimento das condições da cessionária 

ocorrer por comprovado impedimento ou por reconhecida força maior, devidamente justificado e 

aceito pela cedente, a cessionária ficará isenta das penalidades mencionadas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: - As sanções de advertência, suspensão temporária de 

participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à 

licitante vencedora juntamente com a de multa. 

PARÁGRAFO QUARTO – As penalidades estabelecidas neste termo de cessão de 

uso, não excluem a responsabilidade da cessionária, por perdas e danos que causar à PMB, em 

conseqüência do inadimplemento das condições contratuais. 

PARÁGRAFO QUINTO: – A valor da obrigação, os juros, a multa e demais 

encargos contratuais, só serão admitidos o pagamento em espécie. 

PARÁGRAFO SEXTO: - A inexecução dos serviços por mais de 30 (trinta) dias 

consecutivos caracterizará o descumprimento total do contrato. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA: - O prazo da cessão de uso 

é de 12 (doze) meses, iniciando-se em XXXXX e findando-se em XXXXX, podendo ser 

prorrogado por igual período ou inferior, até o máximo de 60 (sessenta) meses, mediante termo 

aditivo, desde que a cessionária se manifeste, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, antes do prazo previsto para o término do contrato e haja interesse da Administração, e não 

contrarie dispositivo de lei ou regulamento. 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO: - A fiscalização dos serviços será 

exercida por servidor previamente designado pelo Prefeito da PMB, o qual terá, entre outras, as 

seguintes incumbências: 

a) exigir o funcionamento no horário estabelecido; 

b) exigir a limpeza e organização diária do espaço físico cedido; 

c) anotar todas as reclamações advindas de usuários para análise e posterior 

encaminhamento à cessionária, objetivando a regularização das falhas detectadas e apontadas, bem 

como as demais ocorrências relacionadas com a presente contratação, determinando o que for 

necessário para correção; 

d) vistoriar, sempre que se fizer necessário, o espaço cedido; 

e) solicitar, a qualquer tempo, a substituição do preposto ou funcionário que 

descumprir as normas do Órgão, bem como apresentar conduta incompatível com as regras sociais 

e éticas do serviço público; 

f) propor às autoridades superiores a aplicação de penalidades de sua competência, 

fundamentando adequadamente a solicitação;  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: - É vedado à CEDENTE e seu representante exercer 

poder de mando sobre os empregados da CESSIONÁRIA, reportando-se somente aos prepostos e 

responsáveis por ela indicados.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: - O servidor especialmente designado para fiscalizar o 

contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a prestação dos 

serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  

PARÁGRAFO TERCEIRO: - A fiscalização exercida pela cedente não excluirá ou 

reduzirá a responsabilidade da cessionária pela completa e perfeita execução dos serviços.  

PARÁGRAFO QUARTO: - Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão 

ser prestados imediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese 

em que serão respondidas no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO: - Que a 

cessionária não é permitido ceder, mesmo gratuitamente, o imóvel, ou transferir o presente 

contrato, nem sublocar, no todo ou em parte, o aludido imóvel. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES:  

 

I – Constituem obrigações da CESSIONÁRIA, além de outras previstas na legislação 

e no instrumento convocatório: 

a) manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da PREFEITURA 

MILITAR DE BRASÍLIA (PMB), porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

b) responder pelos danos causados diretamente à Administração da PMB, decorrentes 

de sua culpa ou dolo, durante a execução dos serviços; 

c) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela PMB; 

d) recolher, mensalmente, em favor do Tesouro Nacional importância correspondente 

à parcela mensal do valor da cessão de uso; 

e) arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que 

praticada por seus funcionários quando da execução dos serviços; 

f) arcar, ainda, com todas as despesas relativas aos materiais e produtos necessários à 

realização dos serviços objeto da cessão de uso; 

g) responder pela guarda e conservação de todos os bens destinados à execução dos 

serviços, sejam os de sua propriedade, sejam os de propriedade da PMB; 

h) manter por conta própria, as áreas de serviço rigorosamente limpas e arrumadas, 

bem, ainda, cadeiras, paredes, janelas, portas e pisos, dentro do mais alto padrão de limpeza, de 

higiene, notadamente no período de maior utilização e freqüência, providenciando a higienização, 

desinfecção e imunização das áreas e instalações utilizadas, não podendo utilizar produto químico 

nocivo ao ser humano; 

i) cumprir o que prescreve o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de 

Alimentação, aprovado pela Resolução - RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, que abrange os 

procedimentos que devem ser adotados nos serviços de alimentação, a fim de garantir as 

condições higiênico-sanitárias do alimento preparado, elaborado pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA); 

j) retirar do local dos serviços e das lixeiras, sempre que for necessário, todo o lixo 

resultante de suas atividades, de acordo com as normas fixadas pela PMB; 

k) manter pessoal capaz de atender aos serviços objeto da cessão de uso, sem 

interrupção, seja por motivo de férias, licença, falta ao serviço, demissão de empregados ou por 

qualquer outra razão; 

l) comunicar à Administração da PMB, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 
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m) manter em perfeitas condições de uso os equipamentos, móveis e utensílios 

utilizados no desenvolvimento das atividades. 

n) satisfazer todas as exigências dos Poderes Públicos a que der causa; 

o) fazer, por sua conta, a reparação dos estragos a que der causa consertos ou 

substituições, sem direito a quaisquer indenizações, seja a que título ou pretexto for; 

 

p) restituir o imóvel no estado em que o está recebendo neste ato, ou seja, em perfeito 

estado de conservação, pintado, com todas as instalações elétricas e hidráulicas em condições de 

uso; 

q) colocar, para execução dos serviços, funcionários com bons antecedentes, 

reservando-se a CEDENTE o direito de impugnar aquele que, a seu juízo, não preencher as 

condições exigíveis para os serviços pertinentes, devendo providenciar ainda, junto a Seção de 

Comunicação Social, crachá de identificação para funcionários e representantes da empresa, e 

cuidar para que os mesmos se mantenham adequadamente uniformizados e em perfeitas condições 

de higiene e limpeza, no que se refere a roupas e higiene corporais; 

r) manter, durante toda a vigência contratual, as mesmas condições de regularidade 

fiscal e de qualificação exigidos e apresentados na fase de assinatura do presente contrato, 

inclusive às relativas à regularidade com o INSS, FGTS e RECEITA FEDERAL; 

s) instalar móveis e utensílios, sem qualquer custo para a CEDENTE; 

t) fornecer, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, as informações e quaisquer 

esclarecimentos técnicos solicitados pela CEDENTE sobre o objeto contratual; 

u) indicar à CEDENTE o nome de seu preposto com competência para manter 

entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao Fiscal do Contrato; 

v) providenciar semestralmente, nos meses de julho e janeiro, a dedetização, 

desratização e desinfecção completa do espaço objeto da cessão de uso, segundo as normas 

preconizadas por órgão competente, federal e/ou estadual, municipal de modo a evitar o acesso e 

desenvolvimento de ratos, baratas, moscas e formigas nessa área, apresentando, ao fiscal do 

contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o respectivo relatório; 

w) apresentar informações seguras sobre o uso de inseticida utilizado, especialmente 

quanto à toxidade e ao tempo de ausência no local. Os responsáveis pela aplicação destes 

inseticidas deverão usar uniformes e outros equipamentos de acordo com a legislação em vigor; 

x) em conformidade com as orientações disponíveis pela SOOPS (Subsecretaria de 

Operações da Ordem Pública e Social do Distrito Federal), para afixar material de propaganda 

publicitária em locais públicos, o interessado deve solicitar licença prévia da Administração 

Regional correspondente à sua área. Além disso, o interessado deve respeitar o Plano Diretor de 

Publicidade, de acordo com a Lei nº 3.036, de 18 JUL02, regulamentada pelo Decreto nº 29.413, 

de 20 AGO 08. 

 

II - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS, FISCAIS E GERAIS: - 

Constituem obrigações sociais, comerciais, previdenciárias, fiscais e gerais da cessionária, além de 

outras previstas na legislação e no instrumento convocatório:  

a) cumprir todas as obrigações legais relativas a encargos fiscais, trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, civis e comerciais que onerem a atividade a que se propõe, obrigando-se a saldá-

los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício 

com a PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA (PMB), eximindo a Organização Militar de 

quaisquer dessas responsabilidades; 

b) cumprir todas as normas e obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes do trabalho; 
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c) assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação referente à acidentes do trabalho, quando seus empregados forem 

vítimas na execução dos serviços ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência 

da PMB; 

d) assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 

relacionado a esse processo licitatório e respectivo contrato de cessão de uso, originariamente ou 

vinculados por prevenção, conexão ou continência; 

e) a inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da PMB, nem 

poderá onerar o objeto desta, razão pela qual a cessionária renuncia expressamente a qualquer 

vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a PMB; 

f) é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal 

da PMB durante a vigência do contrato de cessão de uso; 

g) é vedada a subcontratação para a execução dos serviços e comercialização do objeto 

da cessão de uso; 

h) apresentar e manter atualizado registros de todos os órgãos a que estiver 

obrigado por força de sua atividade; 

i) providenciar, junto aos órgãos competentes, o Alvará de Licença para 

Localização e Funcionamento e o Alvará de Saúde (se for o caso), ambos em até 45 (quarenta 

e cinco) dias; 

j) submeter-se à fiscalização do cedente, das autoridades fiscais, sanitárias, 

tributárias e previdenciárias; 

III – É vedado a CESSIONÁRIA: 

a) usar o nome do Exército ou da OM para aquisição de mercadorias ou bens, assim 

como para contratar serviços; 

b) deixar de observar as disposições dos regulamentos militares em área de 

administração da OM que lhe concedeu a cessão de uso; 

c) fazer modificações ou transformações no imóvel sem autorização escrita da 

CEDENTE, e de que a mesma não indenizará quaisquer benfeitorias realizadas no imóvel, não 

cabendo a CESSIONÁRIA direito de retenção, ainda que se trate de benfeitorias necessárias, 

sendo as mesmas incorporadas ao patrimônio da CEDENTE. 

IV - OBRIGAÇÕES DA CEDENTE: 

a) disponibilizar à cessionária local para a execução dos serviços e comercialização 

dos produtos na forma descrita no instrumento convocatório e seus anexos; 

b) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por um representante designado 

pela autoridade competente, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93; 

c) notificar, por escrito, à cessionária, ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

de execução dos serviços e na comercialização dos produtos, fixando prazo para sua correção; 

d) proceder, periodicamente, vistoria nos locais da prestação dos serviços e 

comercialização dos produtos, para verificar o cumprimento das condições pactuadas; 

e) promover semestralmente, ou quando julgar necessário, pesquisa de opinião junto à 

clientela, visando apurar o grau de satisfação em relação aos serviços prestados, bem como propor 

medidas para a sua melhoria. 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO: - A inexecução total ou parcial do contrato 

enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais previstas no Art. 80, da Lei nº 8.666/93, 

nos seguintes casos: 

a) por ato unilateral e escrito da cedente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 

XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 
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b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo 

administrativo, não cabendo indenização a qualquer uma das partes; 

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

PARÁGRAFO ÚNICO: - Considerar-se-á, ainda, rescindido o presente contrato de 

cessão de uso, independente de ato especial, nos seguintes casos: 

a) se o imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada utilização diversa da que lhe foi 

cedida; 

b) se houver inobservância do prazo previsto no ato autorizativo da cessão; 

c) se ocorrer inadimplemento de cláusula contratual; 

d) se o cessionário renunciar à cessão, deixar de exercer as suas atividades específicas, 

ou ainda na hipótese de sua extinção, liquidação ou falência; 

e) se, em qualquer época, a cedente necessitar do imóvel para seu uso próprio; 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DESPESAS DE UTILIZAÇÃO:  Todas as despesas 

normais de utilização da cessão de uso, tais como, consumo de energia elétrica e água ficam a 

cargo da cessionária, obrigando-se a mesma a efetuar os respectivos pagamentos nas devidas 

épocas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRECARIEDADE:  Esta cessão de uso 

tem caráter precário e poderá ser  revogada a  qualquer tempo,  havendo  interesse  do serviço  

público, independentemente de indenização, exceto as que se refiram às benfeitorias necessárias, 

que não assegurarão ao cessionário o direito à retenção do  imóvel. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO: Este termo de cessão de 

uso poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da 

Administração, mediante termo aditivo, com a apresentação das devidas justificativas e observado 

o interesse público. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO: - Atribui-se 

ao presente termo, para todos os efeitos legais e jurídicos, o valor anual de R$ 

_______________(valor por extenso). 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: - Para dirimir os conflitos 

originários deste termo, fica eleito o foro da Justiça Federal do Distrito Federal/DF. 

Pela cessionária, por intermédio do seu representante legal, diante das testemunhas 

presentes a este ato, foi dito que aceitava o presente contrato, em todos os seus termos e sob o 

regime estabelecido, para que produza os devidos efeitos jurídicos.  

E por estarem ajustados e contratados, assina o Comando do Exército, PREFEITURA 

MILITAR DE BRASÍLIA como cedente e a empresa_______________ como cessionária, através 

de seus representantes, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas e identificadas, presentes 

a todo o ato, depois de lido e achado conforme o presente instrumento. 

 

Brasília - DF, ______ de ___________ de 2016. 

  

          _______________________________ _______________________________________ 

Prefeito Militar de Brasília Representante da Cessionária 

 

 

Testemunhas: 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 

 



___________________________________________________________________________________________

Tomada de Preços Nº 01/2016 – Cessão de Uso –QRON/QRO-SMU  

 
Página 32 de 41 

Anexo III MODELO DE ÍNDICE 

 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE OU CARIMBO DO CNPJ) 
 

 

 

INDICE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

A: 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO CESSÃO DE USO DA PMB 

REF.: Tomada de Preços nº 1/2016-PMB 

 

 

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ Nº 

____________, sediada ______________________________________________ (endereço 

completo, CEP), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____________, 

portador do RG nº ______________ e do CPF nº ____________________, em cumprimento 

ao instrumento convocatório acima referenciado, remete os documentos abaixo relacionados, 

para fins de apreciação e confirmação da regularidade cadastral e habilitação parcial: 
 

DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS NUMERAÇÃO 

 01/10 

 02/10 

  

  

  

 

Brasília - DF, ______ de ___________ de 2016. 
 

___________________________________ 

 

Representante legal 

Obs: A numeração deverá ser feita da seguinte forma: Ex: se tiver 10 folhas : 

– (01/10; 02/10;....................................................................................10/10). 
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Anexo IV MODELOS DE DECLARAÇÕES 
 

 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE OU CARIMBO DO CNPJ) 

 

 

 

D  E  C  L  A  R  A  Ç  Õ  E  S 

 

A: 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO CESSÃO DE USO DA PMB 

REF.: Tomada de Preços nº 1/2016-PMB 

 

 

 

 A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ Nº 

____________, sediada ______________________________________________ (endereço 

completo, CEP), por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) _____________, 

portador do RG nº ______________ e do CPF nº ____________________, DECLARA, na 

forma e sob as penas da Lei: 
 

a) INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS: que, até a presente data 

inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

b) MENOR EMPREGADO - POR ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V 

DA LEI Nº 8666/93: que, não emprega menor de 18 (dezoito) anos na realização de trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos. 

* Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (     ). 

c) SERVIDOR DO ÓRGÃO LICITANTE: que nenhum sócio, acionista, diretor ou 

funcionário é servidor da PMB. 
 

Brasília - DF, ______ de ___________ de 2016. 

 
_____________________________________ 

Representante legal 

RG_____________________________ 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.  
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Anexo V MODELO DE ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

(PAPEL TIMBRADO DO ÓRGÃO ATESTANTE) 

 

 

 ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

 

A: 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO CESSÃO DE USO DA PMB 

REF.: Tomada de Preços nº 1/2016-PMB 

 

 

 

Na qualidade de representante legal da empresa 

________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________, 

sediada na cidade de ____________, Estado de (a)_____, no endereço ____________________ 

CEP:_________, telefone nº ____________, ATESTO para fins de comprovação de qualificação 

técnica que: 

a) a empresa ________________________________________, inscrita no CNPJ sob 

o nº ____________, sediada na cidade de ____________, Estado de(a)_____, no endereço 

____________________ CEP:_________, telefone nº ____________, é habitual prestador de 

serviços de........................................................................................ a este ATESTANTE. 

b) até a presente data, vem cumprindo corretamente os compromissos assumidos com 

este ATESTANTE, sem dar motivos a queixas e/ou reclamações 

  

Brasília, DF, ___ de ________________ de _____ 

 

_______________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Representante legal 
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Anexo VI MODELO DE ATESTADO DE VISITA 
 

 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

CMP – 11ª RM 

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA 

(Prefeitura Militar de Brasília/1962) 

 

 

ATESTADO DE VISITA 

 

A: 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO CESSÃO DE USO DA PMB 

REF.: Tomada de Preços nº 1/2016-PMB 

 

 

 

 

Atesto para fins de comprovação junto a Comissão de Licitação da PMB, que a empresa 

________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________,  

sediada na cidade de ____________, Estado de(a)_____, no endereço ____________________ 

CEP:_________, telefone nº ____________, por meio do seu responsável legal, 

Sr____________________, RG______________, CPF______________, vistoriou as instalações 

onde serão executados os serviços licitados, a fim de conhecer as condições, facilidades e recursos 

existentes, em cumprimento ao contido na Tomada de Preços acima referenciada.  

Neste ato, o referido responsável legal DECLARA, que tomou conhecimento de todas 

as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da presente 

Licitação, assumindo todas as obrigações previstas no edital, e que não alegará posteriormente o 

desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor 

do contrato que vier a celebrar caso a empresa seja vencedora.  
 

 

Brasília - DF, ______ de ___________ de 2016. 
 

_________________________________________________ 

Responsável 

RG: _______________  

 

_____________________________________ 

Fiscal Administrativo da PMB 

RG____________________________ 
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Anexo VII MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE OU CARIMBO DO CNPJ) 
 

 

 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

A: 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO CESSÃO DE USO DA PMB 

REF.: Tomada de Preços nº 1/2016-PMB 

 

 

 A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ Nº 

____________, sediada ________________ (endereço completo, CEP), por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) _____________, portador do RG nº ______________ e do CPF nº 

____________________, DECLARA, na forma e sob as penas da Lei Federal n.º 8.666/93, que: 

1 - Após examinar todos os itens e condições estipuladas no edital da Tomada de 

Preços em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato 

convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente. 

2 – Pela presente manifestamos nossa submissão aos preceitos legais em vigor especialmente aos 

da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, em sua atual redação; o Decreto-Lei nº 9760, de 05 de 

setembro de 1946; Lei nº 9.636, de 15 de maio 98; Decreto nº 3.725, de 10 Jan 2001; pelas 

Instruções Gerais para Realização de Licitações e Contratos no Exército (IG 12-02), aprovadas 

pela Port Ministerial nº 305, de 24 de maio de 1995;  Instruções Gerais para a Utilização do 

Patrimônio Imobiliário da União Jurisdicionado ao Comando do Exército (IG 10-03), aprovadas 

pela Port nº 513 do Comandante do Exército, de 11 de julho de 2005; as Instruções Reguladoras 

de Utilização do Patrimônio Imobiliário da União Jurisdicionado ao Comando do Exército (IR 50-

13), aprovadas pela Portaria nº 011-DEC, de 04 de outubro de 2005; as Normas para a 

Administração das Receitas Geradas pelas Unidades Gestoras do Exército, aprovadas pela Portaria 

nº 017-SEF, de 25 de outubro de 2006; e RESOLUÇÃO-RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e Processo Administrativo nº 

0000129.00000313/2016-05,  Tomada de Preços nº 1/2016-PMB. 

3 - Aceitamos todas as condições impostas no edital de Tomada de Preços acima referenciada e 

seus anexos. 

4 – Propomos contratar com esta Instituição o objeto da presente licitação, obedecendo às 

estipulações do edital acima referenciado e seus anexos e especificações a seguir, nas seguintes 

condições: 
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a) Objeto: 

A presente licitação destina-se a Cessão de Uso de Imóvel sob jurisdição do Comando do Exército, a 

título oneroso, sendo três áreas localizadas na QRON e uma área na QRO, todas localizadas no Setor 

Militar Urbano – SMU, sendo destinada uma Loja de Assistência Técnica e manutenção de 

microcomputadores e copiadoras, lan house, suprimentos de informática e artigos de papelaria; Uma 

loja credenciada à prestar serviços de transporte escolar; uma sala para Curso Preparatório ou outra 

atividade similar, com prestação de serviços de ensino preparatório para escolas militares e afins; um 

imóvel destinado aos serviços de fornecimento de lanches, respectivamente, que atenderão ao pessoal 

militar e civil, sendo vedada qualquer outra destinação, em conformidade com as especificações 

contidas no Anexo I do Edital de Tomada de Preços 01/2016, da Prefeitura Militar de Brasília. 

 – Os Imóveis caracterizam-se por estarem sob administração da União por intermédio da 

PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA (PMB), QGEx – Complexo do CMP – 11ª RM – Setor 

Militar Urbano, Brasília – DF. 

 

b) Valor da cessão de uso: 

- Preço mensal: R$________________. 

- Preço mensal por Extenso (_______________) 

 

- Preço anual: R$________________. 

- Preço anual por Extenso (_______________) 

c) validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

d) Prazo da cessão de uso: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta) meses. 

 

5) Declaro que tenho conhecimento de que todos os horários da Tomada de Preços acima citada 

tem como referência o HORÁRIO DE BRASÍLIA. 

 

 

Brasília - DF, ______ de ___________ de 2016. 

 

 

 
_______________________________________ 

Representante legal 
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Anexo VIII MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE OU CARIMBO DO CNPJ) 

 

 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

A: 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO CESSÃO DE USO DA PMB 

REF.: Tomada de Preços nº 1/2016-PMB 

 

 

 

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ nº 

____________, sediada na cidade de ____________, Estado de(a)_____, no endereço 

____________________ CEP:_________, telefone nº ____________, por meio do seu 

representante legal, o Sr ____________________, RG______________, CPF______________, 

CREDENCIA, na forma e sob as penas da Lei: 
 

a) O Sr ________________________________, RG ____________, 

________________CPF______________, para representar a empresa junto a COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO da PMB, no qual diz respeito a Tomada de Preços acima referenciada; 

b) PODERES: retirar editais, apresentar documentação e proposta(s), participar de 

sessões públicas de abertura de licitação e demais sessões pertinentes à licitação objeto deste 

credenciamento, asinar as respectivas Atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor 

recursos, renunciar ao direito de recursos, bem como assinar todos e quaisquer documentos 

indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente credenciamento. 
 

Brasília - DF, ______ de ___________ de 2016. 

 

 
_______________________________________ 

Representante legal 

 

 

OBS: O presente documento só terá validade se apresentado junto à Comissão de 

Licitação, devendo o representante legal de a empresa estar de posse de seu documento de 

identificação. 

- serão admitidos acréscimos de outros poderes tais como: assinar proposta técnica e 

comercial, assinar pedidos, contratos, aditivos, etc; 

              - Válida somente se apresentada em original, com firma reconhecida em cartório e 

apresentação do Contrato Social da Licitante (original ou cópia autenticada). 
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Anexo IX MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSOS 
 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE OU CARIMBO DO CNPJ) 

 

 

TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSOS 

(Lei Federal n.º 8.666/93, art. 43, III) 

 

A: 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO CESSÃO DE USO DA PMB 

REF.: Tomada de Preços nº 1/2016-PMB 

 

 

 

 

 

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ Nº 

____________, sediada ________________ (endereço completo, CEP), por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) _____________, portador do RG nº ______________ e do CPF nº 

____________________, DECLARA, na forma e sob as penas da Lei Federal n.º 8.666/93, 

obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de 

Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, 

expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com 

o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes das licitantes 

habilitadas. 

 

Brasília - DF, ______ de ___________ de 2016. 

 

 

__________________________________________ 

Representante legal 

RG nº ____________________ 

 

Obs: - O termo acima deverá ser entregue logo após a fase de habilitação, se for caso; 

         - Atentamos que não existe obrigatoriedade de confecção do mesmo. 
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Anexo X DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISITA TÉCNICA 

 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº______________ , 

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) ________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº. _______________ e do CPF nº. ____________________ DECLARA, 

abrir mão da VISITA, conforme dispõe o edital da licitação em referência. 

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e 

informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças 

técnicas ou financeiras, isentando a PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA - PMB, de qualquer 

reclamação e/ou reivindicação de nossa parte. 

 

Brasília - DF, ______ de ___________ de 2016. 

 

_____________________ 

(Representante Legal) 
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Anexo XI MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nr 01/2016 

 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação 

completa da licitante) doravante denominado Licitante, para fins do disposto no ITEM 8 DO EDITAL DA TOMADA 

DE PREÇOS 01/2016, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS 01/2016 da Prefeitura Militar de Brasília - PMB 

foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE 

PREÇOS 01/2016, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇOS 01/2016 Prefeitura 

Militar de Brasília - PMB não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, 

por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS 01/2016 Prefeitura Militar de Brasília - PMB quanto a participar ou 

não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS 01/2016 da Prefeitura Militar 

de Brasília - PMB não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 

outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS 01/2016antes da adjudicação do objeto da referida 

licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇOS 01/2016 não foi, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Militar de 

Brasília - PMB antes da abertura oficial das propostas; e 

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

firmá-la. 

______________________________, em ___ de ___________________ de ________ 

____________________________________________________ 

(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


