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EEDDIITTAALL  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  

  

 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

Tipo: MAIOR VALOR 

 

Objeto: Concessão onerosa de uso de espaços públicos dos Terminais de Integração do Sistema de 

Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

 

RECIBO 

 

A Empresa__________________________________________________ CNPJ nº. 

__________________________, retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração 

pelo e-mail: __________________________ ou pelo fax: _____________________. 

________________________ , aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 

(Assinatura) 

 

 

OBS.: Este recibo deverá ser remetido à  pregoeira pelos n
os

 de fax: (31) 3915 – 8160 ou 3915-8161 ou pelo e-mail: 

dpo@transportes.mg.gov.br, para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO  

  

1 – PREÂMBULO 

 

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Transportes e Obras 

Públicas, realizará a licitação na modalidade pregão presencial, para contratação de pessoa jurídica 

especializada prestação de serviços de administração  e intermediação na locação de lojas comerciais e 

espaços públicos. Este pregão será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Estadual nº 

14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei Estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 2001 e pelos Decretos 

Estaduais nº 46.311 de 16 de setembro de 2013, 44.786, de 19 de abril de 2008, nº 45.902, de 27 de 

janeiro de 2012, nº 44.630, de 03 de outubro de 2007, nº 37.924, de 16 de maio de 1996, nº 45.035, de 02 

de fevereiro de 2009, pela Resolução Conjunta SEPLAG/JUCEMG nº 6419, de 30 de novembro de 2007, 

pela Resolução SEPLAG nº 058, de 30 de novembro de 2007, com suas alterações posteriores, art. 6º do 

Decreto nº 44.630/2007, de 03 de outubro de 2007, alterado pelo Decreto nº 45.749, de 5 de outubro de 

2011,  artigo 3º da Resolução SEPLAG nº 58/2007, de 30 de novembro de 2007, Resolução Conjunta 

SEPLAG/SEF nº 8727/2012, de 21 de setembro de 2012. 

 

1.1 - O pregão será realizado pela Pregoeira Luciene Barbosa Bitencourt e Equipe de Apoio designada 

por meio da Resolução SETOP nº 008, 14 de março de 2013. 

1.1.1 – No impedimento da Pregoeira referido no caput do presente item, fica designado como 

suplente o servidor Rogério Alves Antunes da Silva. 

 

2 – OBJETO 

 

2.1 - Constitui objeto da presente licitação a concessão de uso de espaços públicos, a título oneroso, de 

dependências localizadas nos Terminais de Integração do Sistema de Transporte Coletivo da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, com a atribuição de encargos relacionados à prestação de serviços de 

administração  e intermediação na locação de lojas comerciais e espaços para instalação de quiosque, 

estandes, máquinas dispensadoras de produtos, caixas eletrônicos e outros equipamentos similares, 

conforme especificação técnica detalhada no Anexo I deste instrumento convocatório. 

 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 - Poderão participar da presente licitação todas as pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem 

do ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital. 

3.2 - Não poderão participar da presente licitação as empresas: 

3.2.1 – Estrangeiras que não funcionam no país; 
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3.2.2 - Forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer órgão da Administração Pública 

Estadual; 

3.2.3 - Forem declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da 

administração direta ou indireta Federal, Estadual ou Municipal; 

3.2.4 - Não atendam ao estipulado na cláusula 3.1. 

3.2.5 – Que estejam constituídas sob a forma de consórcio. 

3.3 - O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, 

independentemente do resultado do procedimento licitatório. 

3.4 - A participação neste certame implica em aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório. 

3.5 – É admitida a participação de empresas estrangeiras devidamente autorizadas a funcionar no país. 

3.5.1 – As empresas estrangeiras deverão ter, na data da licitação, representação legal no Brasil 

com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente. 

 

44  ––  DDAA  EENNTTRREEGGAA  DDOOSS  EENNVVEELLOOPPEESS  

4.1 – Deverão ser entregues os envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO”. 

4.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser 

indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues à Pregoeira, na sessão pública de abertura 

deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo. 

4.1.1.1 - Local da sessão pública do pregão presencial: Sala 6, 7º andar,   Prédio 

Minas, na Rodovia Prefeito Américo Gianetti, S/nº,  Bairro Serra Verde, 

nesta Capital. 

4.1.1.2 - Data da sessão pública do pregão presencial: 10 de março de 2016; 

4.1.1.3 - Horário da sessão pública do pregão presencial: 10:00hrs; 

4.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE:....................................................................................... 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE:....................................................................................... 
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4.2 – A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas não se responsabilizará por envelopes de 

“Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues à Pregoeira designada, 

no local, data e horário definidos neste Edital. 

 

5 - DA VISTORIA TÉCNICA 

 

5.1 - Durante o período de elaboração das propostas, é facultado aos  licitantes realizarem vistoria técnica 

nas áreas que serão concedidas, de forma a terem conhecimento pleno dos locais, dos tipos de serviços a 

serem prestados e das suas condições de execução. 

5.1.1 - Para visitar a área, o licitante deverá entrar em contato com a SETOP, pelo e-mail 

subtr@transportes.mg.gov.br, ou pelo telefone (031) 3915-8237. 

5.1.2 - As visitas técnicas serão agendadas para o período de 1º de março de  2016 a 7 de março 

de  2016, no horário das 9:00h às 17:00h, com tolerância de atraso de até trinta minutos, 

comprovados pelo responsável pela visita. 

5.2 – O envio da proposta implica na aceitação, pelo licitante, de todas as condições técnicas definidas 

para a exploração do empreendimento comercial por meio deste Edital, especialmente do Anexo I. 

 

6 - DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1 - Na sessão pública de realização do pregão, o representante do licitante deverá se apresentar para 

credenciamento, junto à Pregoeira, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 

certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a Cédula de Identidade 

ou outro documento equivalente (apresentando o original e cópia simples). 

6.2 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com firma 

reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes especiais para formular ofertas e lances 

de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante. 

6.2.1 - No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, deverá ser 

apresentado cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social juntamente com as alterações que 

comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa previsão dos poderes para 

exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, 

deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição. 

6.2.2 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 

reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá ser apresentada no 

momento do credenciamento, cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social 

acompanhado da última alteração estatutária ou contratual, e ata de eleição da Diretoria em 

exercício, no qual estejam expressos os poderes do signatário para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 

6.3 - O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal 

nº. 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº 44.630/07 e pela Resolução SEPLAG nº 058/2007, 

contemplados nos itens 8.2 e 9.6 deste Edital, deverão  comprovar a condição de pequena empresa por 

mailto:subtr@transportes.mg.gov.br


 ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 
 

 

 

Pregão Presencial nº 001/2016                                                                                                         Página 6/38 

 

meio de Credenciamento no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF na Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão com a apresentação do documento: 

6.3.1 - se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, o original ou cópia autenticada da 

declaração de enquadramento arquivada ou original da certidão simplificada expedida pela Junta 

Comercial da sede da Pequena Empresa; 

6.3.2 - se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, o original ou cópia autenticada da 

declaração de enquadramento arquivada ou da Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Pequena Empresa. 

6.4 - Na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o documento 

mencionado no item 6.3.2 deste artigo, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123/06, será aceita, 

mediante a comprovação dessa circunstância, pelo CAGEF, declaração de porte feita pelo representante 

da empresa, sob as penas da lei. 

6.5 - A empresa licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação, conforme modelo a seguir: 

DECLARAÇÃO 

A empresa .................................................., CNPJ nº ..............................., declara, sob as penas da lei, que 

atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Presencial 

processo nº: 

Data e local 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

6.5.1 - A pequena empresa que apresentar restrições na documentação relativa à comprovação de 

regularidade fiscal deverá fazê-la constar da Declaração de que trata o item 6.4 deste Edital, 

conforme modelo a seguir: 

DECLARAÇÃO 

A empresa .................................................., CNPJ nº ..............................., declara, sob as penas da lei, 

possuir restrição nos documentos de comprovação da regularidade fiscal, conforme faculdade prevista na 

Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, e firma o compromisso de que irá adotar todas as 

medidas necessárias, em razão do prazo concedido para este fim, para tentar promover sua regularização 

fiscal, caso venha a formular o lance vencedor, sob pena de aplicação do art. 12 da Lei Estadual nº 

14.167, de 10, de janeiro de 2002, cumprindo plenamente os demais requisitos de habilitação para o 

Pregão Presencial processo nº.: 

Data e local 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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6.5.2 - Será facultado ao representante da empresa firmar a declaração de que trata esta cláusula, 

por ocasião do credenciamento. 

6.6 - O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo III. 

6.7 - A certidão, de que trata o item 6.3, e a declaração, de que trata o item 6.5, deverão ser apresentadas 

FORA DE QUALQUER ENVELOPE, juntamente com os documentos exigidos para credenciamento. 

6.8 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante credenciada, sendo que cada 

um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

6.9 - A ausência do credenciado importará a imediata exclusão do licitante da sessão de lances e renúncia 

ao direito de manifestação de interposição de recursos.  

 

7 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 

7.1 - As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, em papel timbrado da empresa, 

em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da 

empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, 

inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à 

Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, observado o modelo constante 

do Anexo IV, deste Edital, e deverão constar: 

7.1.1 - Nome, CNPJ e inscrição estadual, endereço, telefone e fax da empresa proponente; 

7.1.2 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada 

para a entrega dos envelopes; 

7.1.3 -  Percentual incidente sobre a receita bruta mensal total auferida pela Concessionária  na 

exploração comercial dos espaços públicos dos Terminais de Integração do Sistema de Transporte 

Coletivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O valor decorrente da aplicação deste 

percentual sobre a receita bruta mensal total representa o pagamento mensal que a Concessionária 

fará à Contratante pelo uso dos espaços.  

7.1.4 - Declaração de que o percentual proposto será repassado livre de todos os custos e despesas, 

tais como custos diretos e indiretos, decorrentes de contratação de serviços técnicos, da aquisição 

de materiais e equipamentos, de quaisquer despesas operacionais, de tributos, de encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários, de encargos comerciais e fiscais, taxas, seguros, de despesas e 

obrigações financeiras de qualquer natureza e de quaisquer outros ônus que porventura possam 

recair sobre os serviços decorrentes do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e 

exclusivamente da Contratada. Ao inserir o percentual na sua proposta, o licitante está ciente de 

que arcará com todos estes custos, que são de sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

7.2 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas 

que ofertem a totalidade do objeto deste Edital. 

7.3 - Todos os valores ofertados deverão ser apresentados em valor percentual, em algarismos com uma 

casa decimal após a vírgula. 
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7.4 - Ocorrendo divergências entre os algarismos e o percentual por extenso, prevalecerá o percentual por 

extenso. 

7.5 - Todas as condições estabelecidas para os serviços de gestão de conjunto comercial, descritas no 

Anexo I, serão tacitamente aceitas pelo proponente com a apresentação de sua proposta comercial. 

7.6 - A proposta deverá atender à totalidade do objeto do lote. 

7.7 - O percentual que incidirá sobre a receita bruta mensal total auferida na exploração comercial dos 

espaços públicos dos Terminais, a ser oferecido pelo licitante na proposta comercial, não poderá ser 

inferior a 70 % (setenta por cento), por lote. 

7.7.1 - A contratação será do tipo MAIOR VALOR e o pagamento será devido  a partir da emissão 

da ordem de serviço.  

7.8 - Não será admitida oferta de percentual que não atenda à totalidade das obrigações sob 

responsabilidade da Concessionária.  

 

8 - DA HABILITAÇÃO 

 

8.1 - REGULARIDADE JURÍDICA 

8.1.1 – Documento de identificação do responsável pela assinatura do contrato e, se for o caso, 

procuração; 

8.1.2 - Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

8.1.3 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento 

consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias 

ou cooperativas, e no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou 

designação de seus administradores; 

8.1.4 - Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se 

de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

8.1.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

8.1.6 – Os documentos relacionados nos subitens 8.1.1 a 8.1.4 deste subitem não precisarão constar 

do Envelope “Documentos de Habilitação” se tiverem sido apresentados para o credenciamento 

neste Pregão. 

 

8.2 - REGULARIDADE FISCAL 

 

8.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - 

CNPJ; 
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8.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto  desta Licitação;  

8.2.3 - Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União; 

8.2.4 - Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal da Sede da Empresa;  

8.2.5 -. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas junto à Justiça do Trabalho 

8.2.6 – A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à comprovação da 

regularidade fiscal. 

8.2.6.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de pequena 

empresa, assegurar-se-á o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que a pequena empresa for declarada vencedora do certame, para a devida e 

necessária regularização. 

8.2.6.2 - A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação 

das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas. 

8.2.6.3 - O prazo previsto no item 8.2.6.1, poderá ser prorrogado por igual período, se 

requerido pelo licitante e expressamente autorizado pela Administração. 

8.2.6.4 - A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a decadência do 

direito à contratação. 

8.2.7 - A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das 

competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas. 

 

8.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

8.3.1 -  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, devidamente 

acompanhado do Certificado de regularidade do contador, já exigíveis e apresentado na forma da 

lei vigente, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, admitindo-se sua atualização pelo Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor -IPCA, quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 

proposta. Na hipótese da atualização ou aumento do patrimônio líquido, o licitante deverá 

apresentar documento que comprove a alteração daquela demonstração, arquivado na Junta 

Comercial ou Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

a) Demonstrar: por memória de cálculo, a comprovação da boa situação financeira através 

da apresentação dos cálculos abaixo: 

 

I. Índice de Liquidez Corrente – ILC – igual ou superior a um inteiro (1,00), a ser 

obtido pela fórmula: 

             

ILC = AC  ≥ 1,00, onde:  
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         PC 

AC é o ativo circulante; 

PC é o passivo circulante. 

 

II. Índice de Liquidez Geral – ILG – igual ou superior a um inteiro (1,00), a ser obtido 

pela fórmula: 

AC + RLP 

ILG = ---------------- ≥ 1,00,  onde:   

PC + ELP 

AC = Ativo Circulante; 

RLP = Realizável a Longo Prazo 

PC = Passivo Circulante; 

ELP = Exigível a Longo Prazo. 

 

III. Índice de Endividamento Geral – IEG – igual ou inferior a sessenta centésimos 

(0,60), a ser obtido pela fórmula: 

 

PC + PNC 

IEG = ---------------- ≤ 0,60,  onde:   

AT 

PC = Passivo Circulante; 

PNC = Passivo não Circulante 

AT = Ativo Total 

 

b) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência dos subitens 

anteriores mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último balanço patrimonial levantado, 

conforme o caso;  

c) Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de, 

no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data de sua entrega.  

 

8.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

8.4.1  A  licitante deverá  apresentar comprovante atualizado de registro no Conselho Regional de 

Corretores de Imóveis – CRECI ou no  Conselho Regional de Administração -CRA. 

8.4.2 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as 

características, quantidades e prazos do objeto da licitação, , através da apresentação de atestado(s) 

de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, com 
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indicação do serviço prestado, das condições de prestação, do atendimento, cumprimento de prazos 

e demais condições da execução. 

 

8.5 - DECLARAÇÕES 

8.5.1 -  Declaração de que o licitante não se acha declarado inidôneo para licitar e contratar com o 

Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a Administração Estadual; e 

segundo determina o inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93 (com redação dada pela Lei nº 

9854, de 27 de outubro de 1999), declaração de que o licitante não possui, em seus quadros, 

trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, e que em 

nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16 anos, salvo na condição de salvo na 

condição de aprendiz, na forma da lei. As declarações serão conforme modelos a seguir modelos a 

seguir: 

DECLARAÇÃO 

A empresa .................................................., CNPJ nº ..............................., declara, sob as penas da lei, que, até a 

presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Data e local 

_____________________________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

DECLARAÇÃO 

A empresa ................................................, CNPJ nº ..............................., declara, sob as penas da lei, que na mesma não 

há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho 

por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. 

Data e local 

_____________________________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

8.6 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

8.6.1 - O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral – Cadastramento (CRC) emitido 

pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá 

apresentá-lo para utilizar-se de documento nele constante como substituto de documento exigido 

para este certame, desde que o documento do CRC esteja com a validade em vigor. Caso o 

documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal documento não poderá ser 

utilizado como substituto, devendo ser apresentado o documento exigido para este certame com a 

validade em vigor. 
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8.6.1.1 – Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame, sendo 

desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade 

expirada. 

8.6.2 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples acompanhada 

do respectivo original para ser autenticada pela pregoeira ou por membro de sua equipe de apoio, 

no momento da análise dos documentos de habilitação, ou ainda em publicação feita em veículo de 

imprensa apropriado. 

8.6.2.1 - Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios 

oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

8.6.2.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

8.6.3 - O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do 

licitante vencedor. 

8.6.4 - Em se tratando de licitante empresa estrangeira, as exigências de habilitação serão atendidas 

mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por 

tradutor juramentado.  

 

9 - DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO 

 

9.1 - No horário e local indicados no item 4 deste Edital será aberta a sessão de Pregão, iniciando-se com 

o credenciamento para identificação dos representantes dos licitantes interessados em participar do 

certame. 

9.1.1 - Somente poderá ser credenciado um representante legal por empresa. 

9.1.2 - Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de uma empresa. 

9.1.3 - Quando a sessão de pregão se estender por mais de um dia e o representante legal 

credenciado estiver impossibilitado de acompanhar o andamento dos demais atos do procedimento 

licitatório, outro representante poderá ser credenciado em seu lugar. 

9.1.4 - Ao ser credenciado outro representante legal para atuar em nome da empresa licitante, 

conforme item anterior, automaticamente cessarão os poderes do representante primeiro 

credenciado. 

9.1.5 - A documentação a ser exigida para o novo credenciamento será a mesma que se exigiu para 

o primeiro credenciamento. 

9.2 - Conjuntamente com os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão a Pregoeira a 

declaração de pleno atendimento às exigências do Edital e os envelopes contendo a Proposta Comercial e 

os Documentos de Habilitação. 



 ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 
 

 

 

Pregão Presencial nº 001/2016                                                                                                         Página 13/38 

 

9.2.1 - As pequenas empresas deverão entregar junto com a declaração de pleno atendimento às 

exigências do Edital, a certidão de comprovação do porte de pequena empresa conforme disposto 

no item 6.3 deste Edital. 

9.3 - Iniciada a abertura do primeiro envelope de proposta, estará encerrado o credenciamento e, por 

consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

 

9.4 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 

9.4.1 - Abertos os envelopes de propostas comerciais apresentados para os lotes, estas serão 

analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste 

Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

9.4.2 – Dentre as propostas classificadas, a Pregoeira classificará o autor da proposta de maior 

valor (ou seja, maior percentual, conforme item 7.7) e aqueles que tenham apresentado propostas 

em valores sucessivos e inferiores em até 10% (dez por cento) à proposta de maior valor, para 

participarem dos lances verbais. 

9.4.3 - Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula 

anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), 

incluída a proposta de maior preço, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer 

que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 

9.4.3.1 - Se, aplicado o item 9.4.3, entre as classificadas para a fase de lances existirem 

licitantes com vínculo societário entre si, ou com vínculo decorrente de representação 

comercial, serão incluídas na fase de lances tantas licitantes quantas forem necessárias para 

garantir a existência de pelo menos 3 (três) licitantes com efetiva autonomia disputando entre 

si, evitando assim que eventual acordo entre as empresas vinculadas frustre o caráter 

competitivo do procedimento e permita a obtenção de vantagem indevida. 

9.4.3.2 - No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes.  

 

9.5 - DOS LANCES VERBAIS 

 

9.5.1 - Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de lances 

verbais e sucessivos, de valores distintos e crescentes, a partir do autor da proposta classificada de 

maior valor e os demais. 

9.5.1.1 - O licitante poderá cobrir o seu próprio lance e não obrigatoriamente o de maior valor 

da sessão. Neste caso, será considerado como lance vencedor do lote apenas o de maior valor.  

9.5.1.2 - Serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, desde que sejam de fornecedores 

diferentes. Neste caso, a ordem de classificação seguirá a ordem cronológica de recebimento 

dos lances. 



 ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 
 

 

 

Pregão Presencial nº 001/2016                                                                                                         Página 14/38 

 

9.5.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será 

realizado sorteio para determinar a ordem de apresentação dos lances.  

9.5.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará na 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 

licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

9.5.4 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances. 

9.5.5 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às 

penalidades constantes deste Edital. 

 

9.6 – JULGAMENTO 

 

9.6.1 - O critério de julgamento será o de MAIOR VALOR ofertado POR LOTE  como pagamento 

mensal pela concessão de uso de espaços públicos Terminais de Integração do Sistema de 

Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Entende-se por maior valor o 

maior percentual incidente sobre a receita bruta mensal total auferida pela Concessionária  na 

exploração dos espaços públicos objeto de cada lote desta concessão 

 

9.6.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira examinará a 

aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito. 

9.6.2.1 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de maior valor como pagamento mensal e o valor estimado da contratação. 

9.6.2.2 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que 

seu valor seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

9.6.3 - Sendo aceitável a oferta de maior valor, será aberto o envelope contendo a documentação de 

habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 

9.6.3.1 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender 

as exigências fixadas neste Edital ou determinar valor manifestamente inexequível. 

9.6.3.2 - Caso a pregoeira entenda que o valor é inexequível, deverá, antes de desclassificar a 

oferta, solicitar que o licitante demonstre a exequibilidade de seu valor. Esta demonstração 

deverá ser feita na própria sessão do Pregão, cabendo ao licitante a apresentação dos 

documentos comprobatórios dos valores informados; confirmada a inexequibilidade, e com a 

finalidade de tornar mais eficiente o certame, a pregoeira poderá convocar os licitantes para a 

apresentação de novos lances. 

9.6.3.3 - Para demonstração da exequibilidade do valor ofertado, serão admitidos: 

9.6.3.3.1 - planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela 

Administração; e 
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9.6.3.3.2 - contratação em andamento com valores semelhantes. 

9.6.3.4 - O licitante que ofertar valor considerado inexequível pela pregoeira, e que não 

demonstre a sua exequibilidade, sujeita-se às sanções administrativas  pela não-manutenção da 

proposta, previstas no art. 12 da Lei nº 14.167, de 2002, sem prejuízo de outras sanções, 

inclusive aquela tipificada no art. 93 da Lei Federal nº  8.666, de 1993; 

9.6.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 

vencedor. 

9.6.5 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, a 

Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, dentre aquelas que participaram da etapa de lances 

prevista no item 9.4.2, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade, e procedendo à 

verificação das condições de habilitação do proponente, até a apuração de uma proposta que atenda 

ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor. Caso não haja um vencedor, a 

pregoeira poderá refazer a etapa de lances prevista no item 9.4.2, sendo a proposta de maior valor a 

primeira oferta que ficou de fora da etapa anterior. 

9.6.6 - Após a apuração da melhor proposta válida, observada a classificação das propostas até o 

momento, será assegurado às pequenas empresas o direito de preferência à contratação, observadas 

as seguintes regras. 

9.6.6.1 – A  pregoeira convocará a pequena empresa detentora da proposta de maior valor 

dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou 

inferiores em até 5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pelo proponente 

vencedor, para que apresente nova proposta de valor SUPERIOR ao valor da melhor oferta 

inicial, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 

9.6.6.2 - Realizada nova oferta de valor, nos termos do subitem anterior, a pregoeira examinará 

a aceitabilidade desta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

9.6.6.3 - Sendo aceitável a nova oferta de valor, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação da pequena empresa que a tiver formulado, para confirmação das 

suas condições habilitatórias. 

9.6.6.3.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo previsto no item 8.2.6.1, para a devida e necessária regularização. 

9.6.6.3.2 - Se houver a necessidade de abertura do prazo para a pequena empresa 

regularizar sua documentação fiscal, a pregoeira deverá suspender a sessão de pregão para 

o lote e registrar em ata que todos os presentes ficam, desde logo, intimados a comparecer 

no dia, horário e local informados para a retomada da sessão de lances do lote em 

referência. 

9.6.6.4 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a pequena empresa será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

9.6.6.5 - Se a pequena empresa não apresentar proposta de valor ou não atender às exigências 

de habilitação, a pregoeira convocará as pequenas empresas remanescentes que estiverem na 
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situação de empate prevista no subitem 9.6.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito. 

9.6.6.6 - Caso não haja pequena empresa dentro da situação de empate ou não ocorra a 

apresentação de nova proposta de valor ou não sejam atendidas as exigências documentais de 

habilitação, a pregoeira adjudicará o objeto do certame ao licitante originalmente declarado 

vencedor. 

9.6.6.7 - O disposto neste item 9.6.6 somente se aplicará quando a melhor oferta válida não 

tiver sido apresentada por pequena empresa. 

9.6.7 - Após a aplicação do critério de desempate, se houver, a pregoeira poderá negociar com o 

autor da oferta de maior valor com vistas ao aumento do valor. 

9.6.8 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, Equipe de 

Apoio, e pelos licitantes. 

 

10 - DOS RECURSOS 

 

10.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 

de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para 

apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-

lhes assegurada vista imediata dos autos. 

10.2 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 

reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

10.3 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso. 

10.3.1 - O prazo para abertura para manifestação de intenção de interposição de recurso somente 

ocorrerá no final da sessão de pregão. 

10.4 - Os recursos e contrarrazões de recurso de qualquer natureza poderão ser encaminhados à pregoeira, 

pelo   e-mail: dpo@transportes.mg.gov.br. 

10.5 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

10.6 - O recurso terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

10.7 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que 

forem enviados por fax. 

10.8 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para a manifestação de intenção de interposição dos 

mesmos, sem que tenha havido manifestação dos licitantes, a Pregoeira devolverá, aos licitantes julgados 
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desclassificados em todos os itens, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, inviolados, 

podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação. 

 

11 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1 - A Pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexistir recurso, ou 

quando existir, for acolhido por ele com a posterior homologação do resultado pela Autoridade 

Competente. 

11.2 – Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 

a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor, quando a pregoeira mantiver sua 

decisão sobre o recurso, e homologará o procedimento licitatório. 

 

12 – DA CONTRATAÇÃO 

 

12.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante que tiver apresentado a 

proposta vencedora e aceita será convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, 

conforme minuta do Anexo V. 

12.1.1 – O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 

habilitação para assinar o contrato. 

12.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou 

recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de 

classificação, para celebrar o contrato, já ultrapassada a fase da aplicação, nesta hipótese, do 

disposto no art. 5º do decreto estadual n° 44.786/2008. 

12.1.3 - Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o licitante deverá 

manter sua última proposta registrada, podendo negociar este valor, aproximando-o da proposta 

mais vantajosa ou até superando-a, conforme disposto no art. 9º, incisos XIV e XV da lei estadual 

nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002. Na hipótese de convocação dos licitantes remanescente no 

pregão, o licitante deverá manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço, não 

havendo necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme disposto no art. 18, 

§2º, do Decreto nº 44.786/2008. 

 

12.2 - O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá assinar o 

contrato, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, 

através de fax ou correio ou e-mail. 

12.3 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento 

equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo 

para tal e devidamente fundamentada. 
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13 - DO PAGAMENTO 

 

13.1 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, no valor resultante da incidência do percentual 

definido na proposta vencedora sobre a receita bruta mensal total auferida pela concessionária na 

exploração comercial dos espaços públicos dos Terminais.  

13.2 - A Concessionária deverá pagar o valor definido no item anterior  pela utilização do espaço no 

primeiro mês da Ordem de início. 

 

14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

14.1 – O licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a proposta, desistir 

da licitação, fraudar de qualquer forma o procedimento dessa licitação, apresentar documentação falsa, 

demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração; e o adjudicatário que, convocado 

dentro do prazo de validade da proposta, deixar de entregar documentação exigida neste edital, não 

assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, 

fazer declaração falsa, cometer fraude fiscal, levar ao atraso e à inexecução parcial ou total do contrato, 

bem como praticar demais condutas vedadas pela legislação vigente, está sujeito à aplicação das seguintes 

sanções, previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666, de 1993, obedecidas as disposições da Lei nº. 

13.994, de 18 setembro de 2001, e do Decreto nº. 44.431, de 29 de dezembro de 2006: 

14.1.1 – advertência por escrito; 

14.1.2 – multas, nos termos do Decreto Estadual nº 45.902, de 2012:  

14.1.3 - suspensão temporária do direito de licitar; 

14.1.4 - indenização à Contratante da diferença de custo para contratação de outro licitante; 

14.1.5 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo 

não superior a 05 (cinco) anos. 

14.2 – As sanções previstas nos itens 15.1.1, 15.1.3 e 15.1.5 poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a do item 14.1.2, de acordo com a gravidade da infração, assegurada ampla 

defesa à Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato e, de 10 (dez) 

dias, para a hipótese de aplicação da declaração de inidoneidade. 

 

14.3 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES 

14.3.1 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 

poderá ser também aplicada àqueles que: 

14.3.1.1 - retardarem a execução do pregão; 

14.3.1.2 - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração; 

14.3.1.3 - fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal; 

14.3.1.4 - não mantiverem a proposta. 

 

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
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15.1 - Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da proposta não serão 

aceitas alegações de desconhecimento. 

15.2 – Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital deverão ser solicitados, por escrito, à pregoeira, 

podendo ser endereçados, também, para o e-mail dpo@transportes.mg.gov.br ou ainda encaminhada por 

FAX, para os números (31) 3915-8349 e 3915-8350, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis antes da 

data fixada para a realização da sessão pública.  

15.2.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o licitante que não o fizer em 

até 2 (dois) dias úteis antes da data da sessão do pregão. 

15.2.2 - Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar 

(CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos) e disponibilizar as 

informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail). 

15.2.3 – Caberá à pregoeira julgar e responder a petição de que tratam os subitens 15.2  no prazo 

de 3 (três) dias úteis contados da sua protocolização, apoiado pelo setor técnico responsável pela 

elaboração do edital ou pelo órgão jurídico, conforme o caso; 

16.2.4 – Será designada nova data para realização do certame quando: 

15.2.4.1 - for acolhida a impugnação contra o ato convocatório; 

15.2.4.2 – a pregoeira não responder dentro do prazo estabelecido no item 15.2.3; 

15.2.4.3 – houver qualquer modificação no ato convocatório, exceto quando a alteração 

não afetar a formulação das propostas. 

15.2.5 - Os esclarecimentos das consultas formuladas serão divulgados mediante correspondências 

enviadas às potenciais licitantes, por correio, fax ou e-mail. 

15.3 - É facultado à Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do julgamento, promover 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem 

como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as 

decisões. 

15.4 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão. 

15.5 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no § 1º do 

art. 65 da Lei Federal nº  8.666/93. 

15.6 – A  pregoeira, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, com validade e eficácia, e acessível a todos os interessados. 

15.7 - É facultado à contratada subcontratar apenas os serviços auxiliares e de administração geral, ou 

seja, os serviços que não envolvam, diretamente, as competências próprias ao desenvolvimento e à 

comercialização das áreas comerciais, como, por exemplo, as obras e serviços de arquitetura e de 

engenharia necessários ao acabamento das áreas do conjunto comercial, e os serviços de assessoria 

jurídica e de contabilidade.  

15.7.1 - Todos os atestados, laudos e certificados exigidos na licitação, e também para a 

contratação, deverão se apresentados pela licitante. 
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15.7.2 - Não serão aceitos atestados, laudos e certificados emitidos em nome de empresa 

subcontratada. 

15.7.3 – A subcontratação não exime o licitante, tampouco a Concessionária, das obrigações e 

responsabilidades decorrentes da licitação e da contratação. 

15.8 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício 

ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 

15.9 - A Pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo. 

15.10 - É facultado ao licitante remeter documentos por meio de fax, desde que ele se declare 

responsável, sob as penas da lei, pela prova de sua autenticidade, a qual será incluída em ata, exigindo-se 

a assinatura do licitante no documento, conforme previsto no art. 7º, § 1º, II do Decreto nº 44.786/08. 

15.11 - Informações complementares que visem obter maiores esclarecimentos sobre a presente licitação 

serão prestadas pela Pregoeira, no horário de 09h00 às 12h00 ou de 14h00 às 17h00, de segunda a sexta-

feira, pelo telefone  (31) 3915 -8160 ou pelo e-mail: dpo@transportes.mg.gov.br.. 

15.12 - Este edital encontra-se disponível gratuitamente no site  www.transportes.mg.gov.br 

 

Belo Horizonte,  24  de  fevereiro  de 2016. 

 

 

 

LLuucciieennee  BBaarrbboossaa  BBiitteennccoouurrtt    

PPrreeggooeeiirraa  

http://www.transportes.mg.gov.br/
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AANNEEXXOO  II  ––    TTEERRMMOO  DDEE  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  

 

1 - JUSTIFICATIVA  

 

Com vista à melhoria na prestação de serviço de transporte metropolitano foram criados Terminais 

Metropolitanos de Transporte Público da Região de Belo Horizonte para integração das linhas ao sistema 

MOVE e reestruturação de linhas troncais e alimentadoras que ligam os município da região 

metropolitana à capital. Estima-se que por esses terminais transitam em  média cento e vinte e uma mil e 

quinhentas  pessoas por dia e para atender a demanda deste público, em especial por serviços de 

alimentação, a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (SETOP) pretende realizar a   

concessão de uso de espaço público localizado nos Terminais Metropolitanos de Transporte Morro Alto, 

São Benedito, Justinópolis, Ibirité e Sarzedo, nos termos a serem definidos neste Termo de Referência. A 

concessão de uso desses espaços permitirá ainda a arrecadação de recursos que serão destinados à 

manutenção desses terminais. 

 

Busca-se, assim, adequar a oferta de serviços acessórios ao serviço principal de transporte provendo 

conforto e comodidade aos usuários do transporte público metropolitano bem como desonerar o Estado da 

prestação de serviços que não lhe é precípuo garantindo ainda recursos suficientes para a manutenção 

adequada do espaço. 

 

2 ESCOPO 

 

A presente licitação tem por escopo a concessão de uso a título oneroso, a empresa legalmente constituída 

e especializada, de espaço público consistente nos conjuntos comerciais dos Terminais de Integração do 

Sistema de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte detalhados no item 3 deste 

termo de referência. 

 

A empresa contratada por meio desta licitação assumirá a condição de Concessionária de uso dos espaços 

públicos e deverá  garantir aos usuários dos terminais metropolitanos a prestação dos serviços por meio 

de instalação de lojas, quiosques, estandes, máquinas dispensadoras de produtos, caixas eletrônicos e 

outros equipamentos similares capazes de atender as necessidades do público e gerar comodidade. 

 

Na seleção das lojas e atividades que serão instaladas nos espaços dos terminais, a Concessionária e suas 

contratadas deverão atender às condições fixadas neste Edital, bem como garantir a qualidade e preços 

acessíveis aos usuários.  

 

3  DETALHAMENTO DO OBJETO E VALORES MÍNIMOS DOS ALUGUÉIS 

 

3.1 Serão cedidos os seguintes espaços localizados nos Terminais Metropolitanos, com as seguintes 

especificações:  
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3.1.1  LOTE 1-  Composto por espaços  nos Terminais Ibirité, Sarzedo e Morro Alto, totalizando 9 

lojas e 48 m² de área livre. 

 

3.1.1.1   Terminal Ibirité, localizado na Rua Francisco de Assis, nº 100, Bairro Macaúbas, Ibirité. 

 

a) 03 (três) lojas comerciais, com as seguintes características:  

 

Terminal  Loja  Dimensões (m)  Área Imóvel (m²) Valor (R$)  

Ibirité  

1 3,435 x 5,5 18,89 900,00 

2 3,4 x 5,5 18,70 900,00 

3 3,25 x 5,5 17,88 900,00 

 

b) 12 m² (doze metros quadrados) de área para instalação de quiosques, estandes, máquinas 

dispensadoras de produtos, caixas eletrônicos e outros equipamentos similares, com valor mínimo de 

R$ 50,00 (cinquenta reais) por metro quadrado. 

 

3.1.1.2 Terminal Sarzedo, localizado na MG 040, nº 180,  Bairro Santa Rosa, Sarzedo. 

 

a) 03 (três) lojas comerciais, com as seguintes especificações:  

 

Terminal  Lojas  Dimensões Área Imóvel Valor (R$) 

 Sarzedo  

1 3,3 x 5,5 18,18 900,00 

2 3,35 x 5,5 18,42 900,00 

3 3,435 x 5,5 18,89 900,00 

 

b) 12 m² (doze metros quadrados) de área para instalação de quiosques, estandes, máquinas 

dispensadoras de produtos, caixas eletrônicos e outros equipamentos similares, com valor mínimo de 

R$ 50,00 (cinquenta reais) por metro quadrado. 

 

 

3.1.1.3  Terminal Morro Alto, localizado na Rua Dois, nº 505, Bairro Morro Alto – Vespasiano. 

 

a) 03 (três) lojas comerciais, com as seguintes especificações:  
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Terminal  Lojas  Dimensões Área Imóvel Valor (R$) 

 

Morro Alto  

1 5,5 x 3,435 18,89 900,00 

2             3,4 x 5,5 18,70 900,00 

3 5,5 x 3,275 18,01 900,00 

 

b) 24 m² (vinte e quatro metros quadrados) de área para instalação de quiosques, estandes, máquinas 

dispensadoras de produtos, caixas eletrônicos e outros equipamentos similares, com valor mínimo de 

R$ 50,00 (cinquenta reais) por metro quadrado. 

 

 

3.1.2 LOTE 2 - Composto por espaços localizados nos Terminais Justinópolis e São Benedito, no 

totalizando 10 lojas e 48 m² de área livre. 

 

3.1.2.1 Terminal Justinópolis, localizado na Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 594,  Ribeirão das 

Neves. 

 

a) 07 (três) lojas comerciais, com as seguintes especificações:  

 

Terminal  Lojas  Dimensões Área Imóvel 
Valor (R$) 

 

 

Justinópolis 

1 3,20 x 6,48 22,43 1.100,00 

2 3,20 x 6,48 22,43 1.100,00 

3 2,99 x 6,48 19,375 1.100,00 

4         3,20 x 6,48 22,43 1.100,00 

5 3,20 x 6,48 22,43 1.100,00 

6 3,20 x 6,48 22,43 1.100,00 

7 3,20 x 6,48 22,43 1.100,00 

 

 

b) 24 m² (vinte e quatro metros quadrados) de área para instalação de quiosques, estandes, 

máquinas dispensadoras de produtos, caixas eletrônicos e outros equipamentos similar, com 

valor mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) por metro quadrado.  

 

3.1.2.2  Terminal São Benedito, localizado na Avenida Senhor do Bonfim, 856 - Bairro São Benedito 

 

a) 03 (três) lojas comerciais, com as seguintes especificações:  

 



 ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 
 

 

 

Pregão Presencial nº 001/2016                                                                                                         Página 24/38 

 

Terminal  Lojas  Dimensões Área Imóvel Valor (R$) 

Sarzedo 

1 3,35 x 5,5 18,42 900,00 

2 3,35 x 5,5 18,42 900,00 

3 3,35 x 5,5 18,42 900,00 

 

b) 24 m² (vinte e quatro metros quadrados) de área para instalação de quiosques, estandes, máquinas 

dispensadoras de produtos, caixas eletrônicos e outros equipamentos similares. 

 

3.2 Especificações  gerais dos terminais  

 

Terminal 

Quadro de Áreas dos Terminais (m²) 

Área do Terreno 
Área Construída Apoio 

Motorista 
Apoio Técnico Guarita 

Plataformas Bloco de Apoio 

São Benedito 51.196,40  8.687,93  751,18  - - 20,12  

Ibirité 16.189,60  4.266,00  645,03  - - 65,82  

Sarzedo 17.748,30  2.475,90  645,77  - - 65,82  

Justinópolis 22.787,33  7.233,86  802,75  118,25  120,00  24,36  

Morro Alto 22.229,38  8.422,49  740,00  - - 31,95  

 

 

3.3-  Especificações  da infraestrutura  

 

Especificações das lojas 

Piso Concreto polido com aplicação de lapidolith da basf ou equivalente. 

Parede 
Emboço tipo paulista com aplicação de suvinil acrílico premium semi-brilho cor branca ou 

equivalente, sobre massa corrida. 

Teto 
Emboço tipo paulista com aplicação de suvinil acrílico premium semi-brilho cor branca ou 

equivalente, sobre massa corrida. 

Rodapé 
Rodapé pré-moldado de concreto H=10cm com aplicação de lapidolith da BASF ou 

equivalente. 

Divisórias Não tem. 

Bancadas Não tem. 

Fechamento das lojas Frente e atrás. 

Relógios de medição Único para o terminal. 

Pontos hidráulicos Não tem pontos de água e esgoto. 

Pontos elétricos 6 tomadas 2P+T 10A (Padrão NBR 14136) em caixa 2''x4'' h=30cm do eixo ao piso. 

Sanitários  acabados 
Não possui sanitários próprios. Para futuros locatários será disponibilizado acesso aos 

sanitários de uso exclusivo dos funcionários dos terminais. 
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Iluminação 
4 luminárias de sobrepor com corpo em chapa de aço para 4 lâmpadas. Fluor. Tubulares de 

14W rendimento: 70% atendida por caixa octogonal embutida na laje. 

Gás Sem gás canalizado, nem exaustão. 

 

 As lojas do terminal de Justinópolis têm 4 tomadas e 5 pontos de iluminação cada uma. Justinópolis 

e São Benedito tem a entrada da loja apenas para dentro do terminal. 

 

4  DA OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

 

 A Concessionária de uso dos espaços dos terminais será a responsável pela administração do conjunto 

comercial, realizando: 

 

 Definição e aprovação junto à SETOP do layout dos espaços e da utilização do espaço;   

 Planejamento jurídico, comercial e financeiro;  

 Pesquisa e seleção de lojas e  locações temporárias;  

 Elaboração e celebração de contratos com lojas, locações temporárias; 

 Acompanhamento dos serviços prestados pelos lojistas; 

 Manutenção e revitalização do negócio; 

 Geração de relatórios periódicos de status para a Contratante; 

 Encaminhar cópia dos Contratados, seus aditivos e rescisões assinados com os locatários em até 

5 dias da assinatura para conferência e arquivamento. 

 

5 REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA  

 

A remuneração da Concessionária será proveniente da cobrança de aluguéis das lojas que se instalarem 

nos espaços públicos dos terminais, com a prévia aprovação da Contratante, subtraindo-se o percentual da 

concessão onerosa. 

A Concessionária observará os valores mínimos  dos alugueis especificados neste Termo de Referência, 

conforme o item 3. 

A Concessionária deverá recolher dos lojistas a taxa pelo fornecimento de água, luz e esgoto no valor de  

10%  (dez por cento) do valor do aluguel,  independentemente do valor pago ao Estado de Minas Gerais.   

 

 

6 JULGAMENTO DA PROPOSTA  

6.1 Julgamento da Proposta 

 

O critério de julgamento será o de MAIOR VALOR ofertado POR LOTE  como pagamento mensal pela 

concessão de uso de espaços públicos dos Terminais Metropolitanos. Entende-se por maior valor o maior 
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percentual incidente sobre a receita bruta mensal total auferida pela Concessionária  na exploração dos 

espaços públicos objeto de cada lote desta concessão.  

 

Ao elaborar sua proposta o licitante deverá levar em consideração todos os encargos definidos para a 

concessão, as especificações técnicas, os parâmetros de desempenho e de qualidade e as demais 

condições definidas neste Edital. 

 

O percentual que incidirá sobre a receita bruta mensal total auferida na exploração comercial dos espaços 

públicos dos terminais, a ser oferecido pelo licitante na proposta comercial, não poderá ser inferior a 15%. 

 

7 NORMAS GERAIS 

 
Caso a concessionária queira realizar outras obras de adequações nos espaços públicos concedidos, 

deverá submeter o projeto para aprovação da Contratante, além de arcar com todas as despesas.  

Os serviços de segurança, limpeza, gestão de resíduos e manutenção das dependências internas das lojas 

serão de responsabilidade dos lojistas. 

Os serviços de controle de pragas em todas as áreas da concessão de uso serão realizados pela 

Concessionária. O planejamento da execução destes serviços deverá ser informado aos lojistas,  no 

mínimo, uma semana de antecedência.  

 

Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2016. 

 

 

Renato Guimarães Ribeiro 

Subsecretário de Regulação de Transportes 
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AANNEEXXOO  IIII  ––  PPLLAANNTTAASS  DDAASS  LLOOJJAASS    DDOOSS  TTEERRMMIINNAAIISS  DDEE  IINNTTEEGGRRAAÇÇÃÃOO  DDOO  SSIISSTTEEMMAA  

DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  CCOOLLEETTIIVVOO  DDAA  RREEGGIIÃÃOO  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  DDEE  BBEELLOO  

HHOORRIIZZOONNTTEE  

 

 

 LOTE 1 

 

 

Terminal Ibirité 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 
 

 

 

Pregão Presencial nº 001/2016                                                                                                         Página 28/38 

 

 

Terminal Sarzedo  

 

 

 

 
  

  

 

  

TTeerrmmiinnaall  MMoorrrroo  AAllttoo  
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LOTE 2 

 

 

Terminal Justinópolis  

 

 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

TTeerrmmiinnaall  SSaarrzzeeddoo  
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AANNEEXXOO  IIIIII    ––  MMOODDEELLOO  DDEE  CCRREEDDEENNCCIIAAMMEENNTTOO  

 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

 

A (nome da empresa), CNPJ n.º _______ com sede à _______, neste ato representada pelo(s) (diretores 

ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 

endereço) 

pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, 

CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para, junto ao 

Governo do Estado de Minas Gerais (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, 

estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na  licitação na 

modalidade de pregão n.º (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e 

acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, 

apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar 

compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou 

sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de 

apenas uma licitação. 

 

Local, data e assinatura 

 

 

RECONHECER FIRMA(S) 
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AANNEEXXOO  IIVV  ––  MMOODDEELLOO  DDEE  PPRROOPPOOSSTTAA  CCOOMMEERRCCIIAALL  

(preenchida em papel timbrado da licitante) 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

 

 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do Representante Legal  

Estado civil do Representante Legal  

Identidade e CPF do Representante Legal  

 

LOTE XX: PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA MENSAL TOTAL AUFERIDA 

PELA CONCESSIONÁRIA NA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS ESPAÇOS PÚBLICOS  DOS 

TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE , OFERTADO A TÍTULO DE PAGAMENTO MENSAL 

PELO USO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS: ______%  

 

 

Valor percentual por extenso:  

 
 

Prazo de validade da proposta:   

Declaro que nos preços encontram-se incluídos os custos e despesas para a execução dos serviços. 
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AANNEEXXOO  VV  --  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  

 

                  CONTRATO N.º       

Contrato de concessão onerosa de uso de espaços 

públicos, com encargos, que entre si celebram o Estado 

de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado 

de Transportes e Obras Públicas e a empresa      . 

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE 

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, com sede com sede na Rodovia Prefeito Américo Gianetti, 

s/nº– Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

05.461.142/0001-70, neste ato representada legalmente por seu Secretário de Estado e a empresa 

 

Cláusula Primeiro - DO OBJETO 

 

Este contrato tem por objeto a concessão de uso de espaços públicos, a título oneroso, das lojas de 

dependências localizadas nos  Terminais de Integração do Sistema de Transporte Coletivo da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, com a atribuição de encargos relacionados à prestação de serviços de 

gestão dos pontos comerciais dos terminais, incluindo o desenvolvimento, a implantação e a 

administração, para atendimento das necessidades e conveniências de consumo dos usuários, de acordo 

com as especificações e detalhamentos consignados no Anexo I do PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2016 

que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, 

independentemente de transcrição. 

 

Cláusula Segunda - DO PREÇO 

 

2.1 O percentual incidente sobre a receita bruta mensal total auferida pela concessionária na exploração 

comercial da dos Terminais Metropolitanos – Lote x -  oriundo do resultado da licitação, a partir do qual 

será extraído o valor mensal devido pela CONTRATADA, a título de pagamento pelo uso dos espaços 

públicos, é de ____ % (______ por cento). 

 

2.1.1 Entende-se por maior valor o maior percentual incidente sobre a receita bruta mensal total auferida 

pela Concessionária  na exploração dos espaços públicos objeto de cada lote desta concessão. O valor é 

bruto, pois não considera a dedução de impostos ou de quaisquer custos e despesas da Concessionária.  

 

Cláusula Terceira – DO PAGAMENTO 
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Caberá à CONTRATADA efetuar, após o recebimento do DAE (Documento de Arrecadação Estadual) 

ou depósito em conta bancária específica a ser indicada pela CONTRATANTE, até o décimo dia útil do 

mês imediatamente subsequente, os pagamentos referentes: 

 

I - ao valor decorrente da incidência do percentual de ____ % (______ por cento)  sobre a receita bruta 

mensal total auferida pela CONTRATADA na exploração comercial dos espaços públicos dos Terminais 

de Integração do Sistema de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte, por lote, 

conforme proposta vencedora do pregão; 

II - às multas e infrações cometidas pelo descumprimento das obrigações contratuais. 

 

Parágrafo único. II-  O faturamento obtido com as locações temporárias será considerado como parte da 

receita bruta mensal total auferida pela Concessionária, sendo aplicado também sobre este montante o 

percentual de repasse definido como pagamento à CONTRATANTE; 

 

Cláusula Quarta - DAS OBRIGAÇÕES 

 

Constituem obrigações das partes: 

 

I - Da CONTRATADA 

a) Prestar os serviços de administração e intermediação na exploração dos espaços comerciais  gestão 

na forma estabelecida neste CONTRATO, no Edital e seus Anexos, obedecendo à legislação pertinente; 

b) Iniciar a prestação dos serviços, no prazo estabelecido na ordem de serviço;  

c) Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários, trabalhistas e 

sociais resultantes da contratação; 

d) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços de gestão das lojas 

comerciais; 

e) Realizar o processo exploração do conjunto comercial, executando as atividades de pesquisa e 

seleção de lojas e a elaboração e celebração dos contratos com os lojistas. O processo inclui a 

comercialização não só de lojas, mas também dos espaços para quiosques, máquinas dispensadoras de 

produtos, caixas eletrônicos e locações temporárias.  

f) Submeter à aprovação da CONTRATANTE do layout dos espaços e da utilização comercial dos 

espaços; 

g) Fiscalizar a obtenção, pelas lojas junto aos órgãos competentes, de todas as licenças, liberações e 

aprovações para a implantação de suas atividades; 

h) Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes das obras complementares, inclusive os adicionais 

que venham a majorar as despesas comuns; 

i) Manter em perfeitas condições de uso as dependências e equipamentos vinculados à exploração do 

empreendimento, responsabilizando-se por eventuais danos; 
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j) Manter as benfeitorias realizadas no imóvel após o encerramento do contrato; 

k) Realizar o processo de administração do conjunto comercial, executando as atividades de gestão 

operacional, ou seja, rotinas e procedimentos administrativos, financeiros, jurídicos e contábeis. 

l) Inserir a CONTRATANTE como parte interveniente nos contratos formalizados com os lojistas, para 

fins de conhecimento dos serviços prestados; 

m) Apresentar relatórios sobre todas as receitas auferidas, no decurso de 30 (trinta) dias; 

n) Submeter-se às normas de segurança da CONTRATANTE, em especial quanto ao acesso às suas 

dependências; 

o) Fiscalizar o cumprimento, pelas lojas, de suas obrigações contratuais e legais. 

p)  

q) Zelar pela qualidade e boa prestação de serviços pelas lojas; 

r)  Fiscalizar a realização, pelas lojas, da higienização e desinfecção de ralos; 

s) Arcar com todos os ônus de natureza trabalhista e previdenciária, incluídas as indenizações por 

acidentes, moléstias e outros fatos de natureza profissional e/ou ocupacional de seus empregados; 

t) Manter toda a sua equipe de funcionários devidamente uniformizada e identificada; 

u) Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por quaisquer danos e prejuízos (materiais e pessoais), 

diretos e indiretos, causados à CONTRATANTE e a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, 

contratados ou prepostos envolvidos na execução do contrato;  

v)  Ressarcir todos os danos e prejuízos (materiais e pessoais), diretos e indiretos, causados à 

CONTRATANTE e a terceiros, por ação ou omissão de seus empregados, contratados ou prepostos 

envolvidos na execução do contrato;  

w)  Promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias 

para reparar os danos e prejuízos causados, sendo de sua responsabilidade eventuais reclamações cíveis, 

criminais ou trabalhistas que possam surgir em decorrência do evento danoso; 

x) Os estabelecimentos comerciais deverão contratar, por sua conta, seguro de cobertura básica, 

incêndio, queda de raio e explosão de qualquer natureza;  

y) A CONTRATADA poderá, ela própria, contratar um seguro global de responsabilidade civil para 

cobrir eventuais danos decorrentes da adequação da infraestrutura da CAMG e da instalação dos 

estabelecimentos.  

 

II - Da CONTRATANTE 

 

a) Cumprir e fazer cumprir as disposições deste CONTRATO, bem como do Edital e seus anexos; 

b) Fiscalizar a execução do CONTRATO, através de agente previamente designado, do que se dará 

ciência à CONTRATADA; 

c) Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, 

imprecisão ou desconformidade verificada na execução do CONTRATO, assinando-lhe prazo para 

regularização, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratualmente previstas; 
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d) Assegurar ao pessoal da CONTRATADA livre acesso às instalações, para a plena execução do 

CONTRATO; 

e) Realizar os serviços de segurança, limpeza, manutenção e gestão de resíduos nas áreas comuns e de 

circulação pertencentes a esta concessão de uso. 

 

Cláusula Quinta - DAS PENALIDADES 

 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 

CONTRATADA, sujeitando-a às seguintes sanções: 

I. Advertência, que será aplicada por escrito e registrada para fins de avaliação da performance; 

II. Multa, por descumprimento contratual. 

a) até 30 (trinta) dias de atraso do pagamento: 10 % (dez por cento) sobre o valor 

devido; 

b) a partir do 31° dia de atraso do pagamento: 20 % (vinte por cento) sobre o valor 

devido; 

b.1.) a falta de documento para o pagamento das obrigações da CONTRATADA não a 

exime da incidência de multa por atraso no pagamento. 

III. Suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratações promovidas pelos 

órgãos e entidades do Governo de Minas Gerais, nos termos da Lei Estadual n.º 13.994, de 18 de 

setembro de 2001, e da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; 

IV. A suspensão a que se refere o inciso anterior também poderá ser aplicada em casos de 

irregularidades consideradas graves, tais como: 

a. Alteração ou adulteração de documento; 

b. Apresentação de declarações, atestados, laudos e outros documentos falsos; 

c. Realização dos encargos atribuídos à CONTRATADA por terceiros não autorizados. 

V. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

VI. Rescisão unilateral do CONTRATO, sujeitando a CONTRATADA ao pagamento de 

indenização à CONTRATANTE por perdas e danos, bem como ressarcimento da diferença de 

custo para a contratação de outro fornecedor; 

a. É hipótese de rescisão contratual a ocorrência de atraso superior a 90 (noventa) dias no 

pagamento de qualquer dos valores constantes da Cláusula Quarta deste CONTRATO. 

VII. Independentemente da aplicação de multa, será aplicada a pena de advertência prevista no inciso 

I desta CLÁUSULA sempre que forem constatadas irregularidades para as quais a 

CONTRATADA tenha concorrido direta ou indiretamente; 
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VIII. A sanção prevista no item II desta CLÁUSULA poderá ser aplicada cumulativamente às dos 

demais itens, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato; 

IX. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis; 

X. O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da 

empresa apenada;  

XI. O valor devido a título de multa poderá ser acrescido do que a CONTRATANTE tiver a receber;  

XII. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a 

processo de execução fiscal;  

XIII. São aplicáveis à presente licitação, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 

8.666/93, bem como as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 

 

Cláusula Sexta - DA FISCALIZAÇÃO 

 

A fiscalização da execução do Contrato será exercida por agente da CONTRATANTE, devidamente 

designado para tanto, ao qual competirá velar pela perfeita execução do pactuado, em conformidade com 

o previsto no Edital e na proposta da CONTRATADA e neste instrumento, podendo, para tanto, solicitar 

relatórios gerenciais e outros documentos, realizar auditorias sobre os documentos elaborados pela 

CONTRATADA, bem como fazer pesquisa de satisfação do usuário. Em caso de eventual irregularidade, 

inexecução ou desconformidade na execução do Contrato, o agente fiscalizador dará ciência à 

CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providências exigidas da 

CONTRATADA para sanar a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, 

parcial ou total, do Contrato, ainda que imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA.  

Parágrafo único. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução 

do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como 

tal definido pela lei civil. 

 

Cláusula Sétima  – DA VIGÊNCIA 

 

 O prazo de vigência deste Contrato é de 5 (cinco) anos, prorrogável por igual período, contados a  partir 

da  ordem de serviço.  

 

Cláusula Oitava - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
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Das decisões proferidas pela Administração caberão recursos, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de aplicação das penas de advertência, suspensão 

temporária, multa ou rescisão do contrato. 

Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato 

ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, 

faze-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste caso a decisão ser 

proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo, sob pena de 

responsabilidade. 

 

Cláusula Nona - DA RESCISÃO 

 

Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente, total ou parcialmente, nos casos previstos nos incisos 

I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e amigavelmente nos termos do art. 79, inciso II, 

combinado com o art. 78 da mesma Lei. 

§ 1º  Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE 

autorizada a reter os créditos a que tem direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados. 

§ 2º  Ocorrida a rescisão contratual, e de forma a preservar a continuidade no funcionamento do conjunto 

comercial nos Terminais,  a CONTRATANTE poderá realizar nova licitação para seleção de outra 

concessionária de uso dos espaços públicos de que trata o Edital que deu origem a este Contrato, devendo 

a Concessionária  transferir os direitos e obrigações contratuais relativos a todos os contratos firmados 

com os lojistas para a vencedora da licitação, ficando a CONTRATANTE isenta de quaisquer ônus 

decorrentes desta transferência.  

 

Cláusula Décima - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará, de 

forma alguma, alteração contratual. 

II -  O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no §1º do 

art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Cláusula Décima Primeira - DA PUBLICAÇÃO 

 

A CONTRATANTE providenciará a publicação deste CONTRATO na Imprensa Oficial em forma 

resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Cláusula Décima Segunda - DO FORO 
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Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, para dirimir 

quaisquer dúvidas na aplicação deste Contrato em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

 

E, por estarem assim ajustadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual forma e teor, 

na presença das testemunhas que ao mesmo subscrevem. 

 

 

Belo Horizonte,       de       de      . 

CONTRATANTE: 

CONTRATADA: 

TESTEMUNHAS:  


