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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1501558000002/2017 

PROCESSO DE COMPRA Nº 1501558000002/2017 

Regime: Prestação de serviços 

Tipo: MAIOR OFERTA  

 
Objeto: Concessão onerosa de uso do imóvel composto de dois (02) pavimentos de 
estacionamento para veículos do imóvel de propriedade do Instituto de Previdência 
dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, localizado à Avenida Amazonas, 
n.º 510, com Rua dos Carijós e Rua São Paulo - Centro, Belo Horizonte/MG, para a 
prestação dos serviços de implantação, administração, manutenção inclusive predial, 
operação e gerenciamento das áreas acima citadas. 
 

RECIBO 

 
A Empresa ____________________ CNPJ n°. ________________, retirou o Edital 

do Pregão acima referenciado e deseja ser informada de quaisquer alterações, 

respostas a esclarecimentos e impugnações pelo e-mail: 

__________________________. 

________________________, aos _______ /_______ / _______ 

_______________________________________________ 
(Assinatura)  

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER INTEGRALMENTE PREENCHIDO E REMETIDO À 
SUBSECRETARIA DE GESTÃO LOGÍSTICA – SGL, PELO E-MAIL: 
comprascentrais@planejamento.mg.gov.br. 

Para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário. A Subsecretaria De Gestão 
Logística - SGL da SEPLAG não se responsabiliza por comunicações à empresa que não encaminhar 
este recibo ou que prestar informações incorretas no mesmo. 

OS INTERESSADOS DEVERÃO COMUNICAR IMEDIATAMENTE EVENTUAIS ATUALIZAÇÕES OU 
MODIFICAÇÕES DO E-MAIL, SOB PENA DE SE CONSIDERADO VÁLIDO O ENCAMINHAMENTO 
DIRECIONADO AO E-MAIL DECLARADO. 
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1 -  PREÂMBULO 

 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SUBSECRETARIA DE GESTÃO LOGÍSTICA - 

SGL da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG torna pública a realização 

de licitação na modalidade pregão presencial do tipo Maior Oferta, em sessão pública, na 

Subsecretaria De Gestão Logística - SGL/SEPLAG, para concessão onerosa de uso do imóvel 

composto de dois (02) pavimentos de estacionamento para veículos do imóvel de 

propriedade do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, 

localizado à Avenida Amazonas, n.º 510, com Rua dos Carijós e Rua São Paulo - Centro, Belo 

Horizonte/MG, para a prestação dos serviços de implantação, administração, manutenção 

inclusive predial, operação e gerenciamento das áreas acima citadas, conforme as 

especificações contidas no Anexo I desse Edital. 

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

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

Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 

2002, Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, e pelos Decretos Estaduais nº. 

44.786, de 18 de abril de 2008, nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº. 44.630, de 03 de 

outubro de 2007, nº 46.665, de 12 de dezembro de 2014, nº. 45.018, de 20 de janeiro de 

2009, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, nº. 45.035, de 02 de fevereiro de 2009, pela 

Resolução SEPLAG/SEF nº. 3.458, de 22 de julho de 2003, pela Resolução Conjunta 

SEPLAG/SEF/JUCEMG n.º 9.576, de 6 de julho 2016, pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 

8.898 de 14 de junho 2013, pela Resolução SEPLAG nº. 58, de 30 de novembro de 2007, com 

suas alterações posteriores e pelas cláusulas e condições deste edital e seus anexos, que 

dele constituem parte integrante para todos os efeitos legais. 

1.1. O pregão será realizado pelo Pregoeiro Roney de Aguiar Costa, designado através 
da Resolução SEPLAG nº 10, de 08 de fevereiro do ano de 2018, e Equipe de Apoio 
constituído pelos seguintes servidores: Humberto de Souza, Natália Miranda de 
Freitas Linhares, Lídia Camila de Souza Silva Alves. 

1.1.1. Em caso de impossibilidade de comparecimento do pregoeiro indicado no 
item anterior, atuará como seu substituto o pregoeiro Luiz Claudio 
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Guimarães, designado através da Resolução SEPLAG nº 10, de 08 de 
fevereiro do ano de 2018. 

1.2. A sessão de processamento do Pregão será realizada no dia 07 de março de 2018, 
às 10:30 horas, na Cidade Administrativa Tancredo Neves – Rodovia Papa João 
Paulo II mº 4001 – Ed. Gerais 6º andar, sala 07, Bairro Serra Verde – Belo 
Horizonte - MG. 

 

1.3. Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública, 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão 
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame. 

2 -  OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objeto a concessão onerosa de uso do imóvel 
composto de dois (02) pavimentos de estacionamento para veículos do imóvel de 
propriedade do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - 
IPSEMG, localizado à Avenida Amazonas, n.º 510, com Rua dos Carijós e Rua São Paulo 
- Centro, Belo Horizonte/MG, para a prestação dos serviços de implantação, 
administração, manutenção inclusive predial, operação e gerenciamento das áreas 
acima citadas, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I, e 
de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste edital e seus anexos. 

2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Portal de 
Compras e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência – Anexo I, o 
licitante deverá obedecer a este último. 

 

3 -  DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

3.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser 
realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao Pregoeiro até 2 
(dois) dias úteis antes da data marcada para abertura da licitação.  

 

3.2. Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por escrito, 
por meio do e-mail: comprascentrais@planejamento.mg.gov.br. 

3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados 
deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que 
pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e 
disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e e-
mail). 

3.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por 
meio de e-mail àqueles que enviaram integral e corretamente as solicitações 
de retirada do Edital. 
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3.3. Qualquer cidadão, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente 
Edital até o 5º (quinto) dia após a publicação do aviso do Edital, cabendo ao 
Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

3.3.1. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido 
ao Pregoeiro, a ser protocolizado junto ao PROTOCOLO GERAL – Rodovia 
Papa João Paulo II, 4.001 – Ed. Gerais – 1º andar – Bairro Serra Verde – Belo 
Horizonte/MG – CEP 31.630-901 (A/C Roney de Aguiar Costa - 
SEPLAG/SGL/COMPRAS/CÉLULA 02), no horário de 08h00min (oito) horas às 
17h00min (dezessete horas), observado o prazo previsto no subitem 3.3 
deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as 
provas que se fizerem necessárias. 

3.3.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será 
comunicada aos interessados. 

3.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas 
respostas, serão divulgados pelo Pregoeiro no Portal de Compras por meio do 
endereço http://www.compras.mg.gov.br , no quadro de avisos da licitação. 

3.4.1. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a 
este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os 
licitantes. 

3.5. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

3.6. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do 
direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame. 

3.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital exclui-se o dia do início e inclui-se 
o do vencimento, e consideram-se os dias consecutivos. Só se iniciam e expiram os prazos 
em dia de expediente na Administração Pública. 

3.8. As denúncias, petições e impugnações não identificadas ou não fundamentadas serão 
arquivadas pela autoridade competente. 

4 -  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas , legalmente 
autorizadas a atuarem no ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, cuja 
comprovação será feita por meio da apresentação do Contrato Social ou Estatuto 
Social, devidamente registrado. 

4.2. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na 
presente licitação. 

4.3. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste Edital. 

http://www.compras.mg.gov.br/
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4.4. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação 
de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 

4.5. “Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, 
de 15 de junho de 2007, no que couber, todas as disposições relativas às 
microempresas e empresas de pequeno porte” 

 

4.6. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que: 

4.6.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores, 
dissolução, liquidação ou sociedade estrangeira não autorizada a funcionar 
no País. 

4.6.2. Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou 
impedidas de contratar com a Administração. 

4.6.3. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a 
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. 

4.6.4. Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art.9° da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

4.6.5. Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas 
Gerais. 

4.6.6. Estrangeiras não estabelecidas no Brasil; 

4.6.7. A vedação à participação de interessadas que estejam reunidas sob a 
forma de consórcio se justifica na medida em que a presente aquisição é 
compatível com a participação de empresas de pequeno e médio porte, às 
quais, em sua maioria, cumprem as exigências de qualificação técnica e 
econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos 
dessa natureza, o que não tornará restrito o universo de possíveis licitantes 
individuais. 

5 -  DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

5.1. Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” deverão ser 

indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao(à) Pregoeiro(a), na sessão de 

pregão imediatamente após o credenciamento, conforme endereço, dia e horário 

especificados abaixo. 

 5.1.1.1 Local da sessão pública do Pregão Presencial: SEPLAG/SGL/COMPRAS CÉLULA 

02 – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 – Ed. Gerais – Sala nº 07 - 6º andar, Belo Horizonte - 

MG. 

 5.1.1.2 Data da sessão pública do Pregão Presencial: 07 de março de 2018; 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 

 

 
7 

 5.1.1.3 Horário da sessão pública do Pregão Presencial: 10:30horas. 

5.2. Os conjuntos de documentos relativos a Proposta de Preços e a Habilitação deverão ser 

entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com 

o nome do licitante, o número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos 

conteúdos ("Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação"), na forma a seguir: 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO   

SUBSECRETARIA DE GESTÃO LOGÍSTICA – SGL 

PREGÃO PRESENCIAL – PROCESSO Nº.: 

ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

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

 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

SUBSECRETARIA DE GESTÃO LOGÍSTICA – SGL 

PREGÃO PRESENCIAL – PROCESSO Nº.: 

ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

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

 

5.3 – A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão não se responsabilizará por 

envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam 

entregue ao Pregoeiro designado, no local, data e horário definidos neste Edital. 

5.4 Não será admitida a remessa postal dos envelopes com Proposta de Preços e Habilitação. 

5.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser 

apresentados em original, ou por qualquer processo de fotocópia, (observado o item 5.6), ou 

publicação em órgão oficial do Estado de Minas Gerais, desde que perfeitamente legíveis. 

5.6. Quando os documentos forem apresentados em fotocópia sem autenticação passada 

por cartório competente, a licitante deverá apresentar os originais (para conferência e 

autenticação, na sessão, pelo(a) pregoeiro(a) e/ou sua equipe de apoio. Apresentando a 

licitante os documentos necessários à participação na presente licitação em fotocópias com 
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autenticação passada pelo cartório competente, desacompanhados dos originais, as cópias 

autenticadas pela serventia cartorária ficarão em poder da SEPLAG. 

 

6. DA VISITA TÉCNICA FACULTATIVA 

6.1. Para conhecimento do imóvel, objeto deste Termo de Referência, os interessados 

poderão realizar visita ao local, visando o pleno conhecimento do imóvel, das condições de 

exploração, dos acessos, equipamentos a serem utilizados, das instalações físicas, bem como 

das demais informações necessárias para a consecução do objeto da Concessão Onerosa de 

Uso. 

 6.1.1. Para realização da visita técnica será necessário o agendamento prévio junto 

ao Departamento de Gestão de Bens e Serviços do IPSEMG, de segunda a sexta-feira, das 

09:00 às 17:00 horas, na Alameda Ezequiel Dias n.º 225 - Mezanino do Bloco D, bairro Santa 

Efigênia, nesta Capital, ou através do telefone (31) 3237-2280. 

 6.1.2. A visita técnica é facultativa. 

 6.1.3. A não realização da visita exime o direito do licitante a questionamentos 

posteriores e alegações de desconhecimento para o não cumprimento das obrigações 

contratuais. 

6.2. Declaração de Visita técnica, conforme modelo constante do Anexo VII deste Edital, 

emitido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -IPSEMG. 

6.3. A opção pela não realização da visita técnica por qualquer motivo deverá ser declarada 

através do preenchimento da declaração, conforme ANEXO VIII – OPÇÃO PELA NÃO 

VISITAÇÃO, anexando-a à Proposta de Preços. 

 

7. CREDENCIAMENTO 

7.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 

proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto ao(à) 

Pregoeiro(a), devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 

certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira 

de identidade ou outro documento equivalente que contenha fotografia. 

7.2. Tratando-se do representante legal, o credenciamento será feito com entrega do 

estatuto social, contrato social ou outro documento de registro comercial, devidamente 

registrado, em cópia autenticada ou simples, nesta última hipótese acompanhada do original 
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para autenticação, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações. 

7.3. Tratando-se de procurador, o credenciamento far-se-á através de instrumento público 

ou particular de procuração, em original ou cópia autenticada, da qual constem poderes 

específicos para formular lances verbais, negociar preço, oferecer descontos, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, em nome do proponente. 

7.4. No caso de credenciamento por instrumento de procuração, deverá ser entregue cópia 

autenticada ou cópia simples, nesta hipótese acompanhada do original para autenticação, 

do respectivo estatuto ou contrato social, e da última alteração estatutária ou contratual, no 

qual sejam expressos os poderes do mandante para exercer direitos e assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura. 

7.5. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir 

nas fases do procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos 

neste Edital, por sua representada. 

7.6. Será admitido apenas 01(um) representante para cada licitante credenciada, sendo 

vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente 

licitação. 

7.7. A não apresentação ou, ainda, a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 

credenciamento impedirá a participação da licitante no presente certame. 

7.8. A declaração de que conhece os requisitos de habilitação, de acordo com o modelo a 

seguir, deverá ser entregue ao(à) Pregoeiro(a), no ato do credenciamento da participante, 

apresentada em 01(uma) via, fora dos Envelopes de proposta comercial e documentação de 

habilitação. 

 

DECLARAÇÃO (requisitos de habilitação) 

A empresa.................................................., CNPJ n.º ...............................,declara, sob as 

penas da lei, que conhece os requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão 

Presencial. 

Data e local 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 

 

 
10 

7.9. A não entrega da Declaração exigida no subitem anterior implicará o não recebimento, 

por parte do(a) Pregoeiro(a), dos envelopes contendo a documentação da Proposta de 

Preços e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório. 

 

DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 

artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a 

regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para 

efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. 

DECLARA, outrossim, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme 

disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da 

presente declaração. 

 

Data e local 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

IMPORTANTE: A Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da mesma. 

 

 

 
8 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
8.1 - 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 III deste Edital, e 
deverão constar: 
 
8.1.1 - Nome, CNPJ e inscrição estadual, endereço, telefone e fax da empresa  proponente; 
8.1.2 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 
estipulada para a entrega dos envelopes; 
8.2 - Não será admitida proposta para objeto diverso do definido neste Edital. 
8.3 - O valor ofertado será reajustado na forma estabelecida no Contrato. 
8.4 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 
admitidas propostas que ofertem a totalidade do objeto deste Edital. 
8.5 - Todas as condições estabelecidas pelo Anexo I serão tacitamente aceitas pelo 
proponente com a apresentação de sua proposta comercial. 
8.6 - A proposta deverá atender à totalidade do objeto desta licitação. 
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8.7 - A contratação será do tipo MAIOR OFERTA, correspondente ao MAIOR PERCENTUAL, 
incidente sobre a receita bruta mensal total auferida na exploração comercial do 
estacionamento, o qual não poderá ser inferior a 37% (trinta e sete por cento), a ser 
oferecido pela concessionária na proposta comercial, garantindo-se ao concedente o 
recebimento do valor mínimo mensal de R$ 143.103,05 (cento e quarenta e três mil, cento e 
três reais e cinco centavos) 
 
8.8 - A proposta comercial também deverá vir acompanhada de declaração de que ela foi 
elaborada de forma independente, conforme modelo do Anexo V. 
8.9. Não será admitida oferta de valor que não atenda à totalidade das obrigações sob 
responsabilidade do Concessionário. 
 

9 -  DA HABILITAÇÃO 

Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital. 
 
9.1. REGULARIDADE JURÍDICA: 

9.1.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas 
das propostas comerciais, das declarações constantes no Anexo III deste 
Edital, e do Contrato. 

9.1.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s) 
responsável(is) pela empresa para praticar atos junto à 
Administração Pública. 

9.1.2.  Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário 
individual; 

9.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações 
posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades empresárias, cooperativas ou 
empresas individuais de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade de 
ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus 
administradores; 

9.1.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária, acompanhado de 
prova da diretoria em exercício; 

9.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País. 

9.1.6. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

9.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
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9.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda - CNPJ; 

9.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 
Municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto do certame;  

9.2.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal da sede do licitante e perante a Fazenda Estadual de MG; 

9.2.3.1. A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional será 
efetuada mediante apresentação de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a 
todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas 
administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de 
terceiros. 

9.2.3.2. Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de 
contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a 
inexistência de débitos relativos a tributos estaduais em Minas 
Gerais por meio de Certidão de Débito Tributário – CDT, que poderá 
ser solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br. 

9.2.4. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço – FGTS. 

9.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com 
efeito de negativa, nos termos da Lei n° 12.440/2011, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 
5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.2.6. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser 
efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de 
débitos, ou positivas com efeitos de negativas. 

 

9.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

9.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do 
domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses; 

9.3.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado, quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação de proposta, 
pela variação do IGP-DI (índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, 
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publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV) ocorrida no período, ou de 
outro indicador que o venha substituir, comprovando que a licitante possui 
boa situação financeira, avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um) 
inteiro. 

9.3.2.1. Entende-se por apresentados na forma da Lei, o Balanço 
Patrimonial e Demonstrações Contábeis, devidamente datadas e 
assinadas pelo responsável da empresa, e por profissional de 
contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade. 

9.3.3. O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão ser 
apresentados em cópia autenticadas das folhas do livro diário onde os 
mesmos se encontram transcritos, acompanhados de cópia autenticadas dos 
termos de abertura e encerramento dos respectivos livros, ou por 
publicações em jornais de grande circulação ou diário oficial, quando se trata 
de Sociedade Anônima. 

9.3.4. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil Digital – 
ECD, bem como as sociedades empresárias que facultativamente aderiram ao 
sistema, nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº  
1.594/2015, poderão apresentar a ECD para os fins previstos no item 9.3.2 do 
edital. 

9.3.5. A composição da boa situação financeira da empresa será verificada 
por meio do cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue, 
considerando-se habilitadas as licitantes que apresentarem os Índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou 
iguais a 01 (um), extraídos das seguintes fórmulas: 

LG =  
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 

SG =  
ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 

LC =  
ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE 
 

9.3.6. No caso de empresa constituída há menos de 1 (um) ano, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes 
ao período da existência da sociedade. 

9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

9.4.1. As empresas proponentes deverão apresentar, para comprovação de 
qualificação técnica, atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnica, 
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emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que 
comprove(m) que a empresa licitante tenha explorado ou esteja explorando 
empreendimento de estacionamento para veículos. 

9.4.2. Os atestados deverão conter: 

 

9.4.2.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente 
(CNPJ, endereço, telefone). 

9.4.2.2. Local e data de emissão. 

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

9.4.2.4. Período da execução da atividade. 

9.4.2.5. Demais exigências elencadas no Anexo I. 

9.4.3. Para fins de comprovação da experiência anterior da licitante, as 
atividades de desenvolvimento e comercialização de áreas poderão ter sido 
realizadas em um mesmo empreendimento ou em dois empreendimentos 
distintos. 

9.4.4. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas 
as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que 
deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que 
foram executadas as atividades. 

 
 

9.5. DECLARAÇÕES: 

9.5.1. Declarações quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 
art. 7º da Constituição Federal, conforme inciso V do art. 27 da Lei Federal 
nº. 8.666/93, quais sejam: 

9.5.1.1. Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, 
trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e que em nenhuma hipótese emprega 
trabalhadores menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, 
na forma da lei. Conforme modelo contido no Anexo III deste Edital. 

9.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 

9.6.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) 
emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento 
e Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo como substituto de documento dele 
constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade 
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em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade 
expirada, tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento 
novo com a validade em vigor. 

9.6.1.1. Constando do CRC qualquer documento com o prazo de validade 
vencido, será assegurado ao fornecedor o direito de encaminhar o 
documento via e-mail, no prazo máximo informado no item. 

9.6.1.2. 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. 

9.6.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados via 
e-mail, no formato PDF, no momento da análise dos documentos de 
habilitação. 

9.6.2.1. 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. 

9.6.2.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. 
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos necessários para verificação, o licitante será inabilitado. 

9.6.3. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter, 
de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do 
fornecedor. 

9.6.4. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os 
documentos deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os 
documentos deverão estar no nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da matriz. 

9.6.5. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas 
provocará a inabilitação do licitante vencedor. 

9.6.6. Às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte será concedido 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da 
administração, para regularização da documentação fiscal , contado a partir 
do momento em que o licitante for declarado o vencedor; 

9.6.6.1. A não regularização da documentação, no prazo deste item 
implicará a inabilitação do licitante vencedor. 

9.6.6.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para a 
Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte regularizar sua 
documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de 
pregão para o lote específico e registrar o fato, para que todos os 
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presentes fiquem, desde logo, intimados a comparecer no dia e 
horário informados no site www.compras.mg.gov.br para a 
retomada da sessão de pregão do lote em referência. 

 
 

10. SESSÃO DO PREGÃO 
 
10.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados e recebimento da Declaração 
de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e dos envelopes de Proposta de Preços e 
Documentação de Habilitação. 
10.2. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 
empresas proponentes e recebimento da Declaração e das propostas, o(a) Pregoeiro(a) 
declarará encerrado o credenciamento e aberta a sessão do PREGÃO. 
 
10.3. Encerrado o credenciamento e declarada aberta a sessão, não mais serão admitidos 
novos licitantes. 
 
10.4. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, 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. A análise das 
propostas visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, 
sendo desclassificadas as propostas: 
a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
 
b) Que não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham 
condições; 
c) Que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 
d) Que apresentarem valores manifestamente excessivos ou manifestamente inexequíveis; 
e) Que contiverem vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento e que não forem passíveis de saneamento na própria sessão. 
 
10.5. Serão selecionadas, para a etapa de lances verbais, as propostas de MAIOR OFERTA 
GLOBAL, correspondente ao MAIOR PERCENTUAL incidente sobre a receita bruta mensal 
total auferida na exploração comercial do estacionamento, o qual não poderá ser inferior a 
37% (trinta e sete por cento), a ser oferecido pelo licitante na proposta comercial, 
garantindo-se ao concedente o recebimento do valor mínimo mensal de R$ 143.103,05 
(cento e quarenta e três mil, cento e três reais e cinco centavos). 
 
10.6. Se não houver, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições definidas na 
cláusula anterior, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até o máximo de 3 
(três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos nas propostas apresentadas. 
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10.7. 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 oferta. 
 
10.8. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, 
será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances. 
 
10.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) pregoeiro(a), 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais posteriores, ficando mantido o 
último valor apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 
 
10.10. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados. 
 
10.11. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de MAIOR OFERTA e o valor estimado da contratação. 
 
10.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes não 
mais realizarem lances verbais. 
10.13. Havendo a participação de pequenas empresas, assim definidas de acordo com a Lei 
Complementar Federal 123/06, será assegurada, como critério de desempate, preferência 
de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
  
 10.13.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
 pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
 cento) superiores ao melhor preço proposto, conforme §2º do art. 44 da LC 123/06. 
  
 10.13.2. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
 10.13.2.1. A Microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
 convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos 
 após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 
  
 10.13.2.2. Não ocorrendo contratação da pequena empresa, na forma do inciso 
 anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
 hipótese dos §§ 1º e 2º do artigo 44 da Lei Complementar Federal nº 123/06, na 
 ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
  
 10.13.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
 empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º 
 e 2º do artigo 44 da Lei Complementar federal nº 123/06, será realizado sorteio entre 
 elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
  
 10.13.2.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do artigo 
 mencionado no item anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
 originalmente vencedora do certame. 
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 10.13.3. O disposto no artigo 45 da Lei Complementar Federal nº 123/06 somente se 
 aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa 
 ou empresa de pequeno porte. 
 
10.14. 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. 
 
10.15. Sendo aceitável a oferta de MAIOR VALOR PERCENTUAL, será aberto o envelope 
contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para verificação 
do atendimento das condições habilitatórias, com base na documentação apresentada. 
 
10.16. Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada qualquer oferta 
ou vantagem não prevista neste instrumento, nem serão permitidas ofertas de vantagens 
baseadas nas propostas das demais licitantes, obrigando-se, no entanto, a prestar toda e 
qualquer atividade oferecida em sua proposta. 
 
10.17. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias e dos requisitos de 
habilitação, a licitante será habilitada e declarada a vencedora do certame, sendo-lhe 
adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
10.18. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 
habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes de MAIOR OFERTA 
PERCENTUAL, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de 
habilitação do proponente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o 
objeto deste edital. 
 
10.19. O licitante que deixar de apresentar os documentos de habilitação exigidos na fase de 
habilitação, ou que o fizer em desacordo com as normas deste Edital, será considerado 
automaticamente inabilitado, não sendo concedido, sob qualquer pleito, prazo para a 
complementação desses documentos, salvo o disposto nos arts. 42 e 43 da Lei 
Complementar nº 123/2006, c/c art. 4º, §1º, do Decreto Estadual 44.630, de 03/10/2007. 
 
10.20. Nas situações previstas nos incisos 10.9, 10.12 e 10.14 o(a) pregoeiro(a) poderá 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido percentual melhor. 
 
10.21. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo(a) Pregoeiro(a), 
Equipe de Apoio e pelos licitantes. 
 
10.22. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao 
pregão, o(a) Pregoeiro(a) devolverá, aos licitantes julgados desclassificados, os envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o  
encerramento da licitação. 
 
10.23. No prazo de 24 (vinte e quatro) horas depois de encerrada a sessão pública, o licitante 
vencedor deverá encaminhar nova proposta de preços contemplando o percentual 
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vencedor, acompanhado da nova planilha prevista no Edital, com os respectivos valores em 
conformidade com o valor do lance vencedor. 
 
 
11. DOS RECURSOS 
 
11.1 - 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. 
11.2 - 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. 
11.3 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 
do direito de recurso. 
 11.3.1 - O prazo de abertura para manifestação de intenção de interposição de 
 recurso somente ocorrerá no final da sessão de pregão. 
11.4 - Os recursos e contrarrazões de recurso de qualquer natureza devem ser endereçados 
ao pregoeiro e protocolados junto à SEPLAG, localizada na Rodovia Papa João Paulo II, 4001, 
Prédio Gerais, 13º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte – CEP.: 31630-901, no horário 
de 08 às 17 horas, o qual deverá receber,  examinar e submetê-los à autoridade competente, 
que decidirá sobre sua pertinência. 
11.5 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
11.6 - O recurso terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.7 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem 
como os que forem enviados por fax. 
11.8 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para a manifestação de intenção de 
interposição dos mesmos, sem que tenha havido manifestação dos licitantes, o Pregoeiro 
devolverá, aos licitantes julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes 
“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, inviolados, podendo, todavia, retê-los até o 
encerramento da licitação. 
 
 
 
12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1 Inexistindo manifestação recursal, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto da licitação ao 
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente. 
12.2 Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 
homologará o procedimento licitatório. 
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13. DA CONTRATAÇÃO  
 
13.1 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado 
vencedor será convocado para assinar o contrato  no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 
do recebimento da comunicação, através de fax, carta postal ou e-mail, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 13.1.1 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação 
 para a assinatura do contrato. 
 13.1.2 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. 
  
 13.1.3 Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o licitante 
 deverá manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço, não 
 havendo necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme 
 disposto no art. 18, §2º do Decreto nº. 44.786/2008. 
 
13.2 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, carta postal ou e-mail. 
 
13.3 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para recebimento do Contrato  
decorrentes desta licitação, somente será analisada se  presentada antes do decurso do 
prazo para tal e devidamente fundamentada. 
 
13.4 O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos documentos da 
Proposta de Preços e da Habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que 
efetivamente vai executar o objeto da presente licitação. 
 
14. DOS PRAZOS 
 
14.1 O prazo de vigência contratual será de 30 (trinta) meses, contados a partir da data do 
início da vigência do contrato, podendo ser prorrogado por igual período. 
14.2 Os prazos e condições do Edital, bem como a proposta da licitante adjudicatária 
integram as condições do Contrato independentemente de transcrição. 
14.3 O não cumprimento dos prazos retro estabelecidos incursionará a Concessionária nas 
cominações previstas no Edital e Contrato. 
 
15 - DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
15.1 - A empresa concessionária deverá prestar garantia de execução da Concessão Onerosa 
de Uso de Imóvel no percentual de 5% (cinco por cento) do valor mínimo anualmente 
garantido que será estabelecido na presente licitação. A empresa Concessionária deverá 
apresentar ao IPSEMG no ato da assinatura, o comprovante de uma das modalidades abaixo, 
conforme legislação vigente: 
 
15.1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
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15.1.2 - seguro garantia; 
15.1.3 - fiança bancária. 
 
 
16. DO PAGAMENTO E DA MORA 
 
16.1.  O valor mensal da Concessão Onerosa de Uso do imóvel objeto desta licitação vencerá 
no dia 30 (trinta) de cada mês e deverá ser pago pelo concessionário, diretamente ao 
concedente, mediante DAE – Documento de Arrecadação Estadual, em nome do IPSEMG, 
até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da concessão de uso vencida, valendo como prova 
da quitação o respectivo recibo do pagamento (DAE). 
 
16.2. Mensalmente, com a necessária antecedência ao vencimento, o Departamento de 
Arrecadação do IPSEMG providenciará a emissão do DAE – Documento de Arrecadação 
Estadual respectivo e o enviará ao concessionário, para que este proceda ao pagamento. 
 
 
16.3.  Para pagamento de parcela mensal de concessão de uso vencida, que será acrescida 
de multa de mora e atualizada monetariamente, o concessionário deverá obter o DAE – 
Documento de Arrecadação Estadual diretamente junto ao Departamento de Arrecadação 
do IPSEMG, na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Edifício Gerais – 4º 
andar, localizada na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.001 – Bairro Serra Verde, nesta Capital. 
 
16.4. Os valores relativos à multa de mora e à atualização monetária devidos pelo 
concessionário serão lançados, pelo Departamento de Arrecadação do IPSEMG, no 
respectivo DAE - Documento de Arrecadação Estadual. 
 
16.5.  A comprovação da realização dos pagamentos de responsabilidade do concessionário, 
referentes ao valor da concessão de uso do imóvel, impostos e taxas estaduais e municipais, 
inerentes ao imóvel objeto desta licitação, deverá ser feita pelo concessionário, 
mensalmente, junto à Unidade de Patrimônio do Departamento de Gestão de Bens e 
Serviços do IPSEMG. 
 
16.6.  O eventual atraso no pagamento da concessão onerosa de uso do imóvel, objeto desta 
licitação, sujeitará o concessionário ao pagamento de multa contratual, juros de mora, assim 
como de atualização monetária do valor da parcela em atraso, que lhe serão aplicados pelo 
IPSEMG, conforme previsto nos Art. 394 e 395 do Código Civil/2002, automaticamente. 
 
16.6.1.  A multa contratual por atraso de pagamento corresponderá a 10% (dez por cento) 
do valor da parcela em atraso. 
 
16.6.2. Os juros de mora corresponderão a 1% (um por cento) ao mês sobre o valor da 
parcela em atraso. 
 
16.6.3.  A atualização monetária do valor da parcela em atraso será calculada desde o dia 
seguinte ao de seu vencimento, fixado no subitem 8.1, até a data do efetivo pagamento, pro 
rata die, tendo como base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE (Índice de 
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Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou, na 
hipótese de extinção deste, o índice que vier a substituí-lo por determinação legal. 
 
16.7, A multa não impede que o IPSEMG rescinda unilateralmente o termo de concessão 
onerosa de uso de imóvel decorrente desta licitação e aplique ao concessionário as sanções 
administrativas previstas. 
 

17 -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às sanções legalmente 
estabelecidas. 

17.2. O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento 
das obrigações assumidas, sujeitando-o às sanções legalmente estabelecidas. 

17.3. Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados 
com a Administração Pública Estadual ficam sujeito à aplicação das sanções previstas no art. 
87 da Lei Federal nº 8.666/93, com observância do devido processo administrativo, 
respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no Decreto Estadual n.º 
45.902 de 2012, artigo 38, quais sejam: 

17.3.1. advertência por escrito; 

17.3.2. multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto 
Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012: 

17.3.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de 
atraso, sobre o valor do objeto não executado; 

17.3.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de 
recusa da CONTRATADA em efetuar o reforço de garantia; 

17.3.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto não executado, 
no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou objeto executado 
com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é 
destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das 
especificações contratadas; 

17.3.2.4. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de 
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da 
legislação pertinente. 

17.3.3. Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a dois anos. 
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17.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes de 
sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 54 do Decreto 
Estadual nº. 45.902/2012. 

17.4. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das 
obrigações contratuais: 

17.4.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas ao objeto 
previsto em contrato ou instrumento equivalente; 

17.4.2. Retardamento imotivado da execução do objeto ou de suas etapas de 
execução; 

17.4.3. Paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia 
comunicação à CONTRATANTE; 

17.4.4. Entrega de objeto/mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, 
danificado ou inadequado para o uso, como se verdadeiro ou perfeito fosse; 

17.4.5. Alteração de substância, qualidade ou quantidade do objeto entregue; 

17.5. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas 
nos itens 17.3.1, 17.3.3 e 17.3.4. 

17.6. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de 
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA e/ou cobrada judicialmente. 

17.7. As sanções relacionadas nos itens 17.3.3 e 17.3.4 também poderão ser aplicadas 
àquele que: 

17.7.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame; 

17.7.2. Apresentar declaração ou documentação falsa; 

17.7.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 

17.7.4. Não mantiver a proposta; 

17.7.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 

17.7.6. Comportar-se de modo inidôneo; 

17.7.7. Cometer fraude fiscal. 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 

 

 
24 

17.8. O prazo do impedimento de licitar e contratar será de até cinco anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade 

17.9. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores 
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, devendo o 
licitante ser descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do órgão ou entidade 
promotora da licitação, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no 
contrato e das demais cominações legais. 

18 -  DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 
discordância de seus termos. 
 
18.2 Será dada vista aos proponentes interessados, tanto das Propostas Comerciais como 
dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 
 
18.3 É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
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, vedada a inclusão posterior de documento 
ou informação que deveria constar ou ter sido providenciada no ato da sessão pública. 
 
18.4 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão. 
 
18.5 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme 
previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
18.6 É vedado à CONCESSIONÁRIA subcontratar total ou parcialmente o objeto deste 
pregão.  
 
18.7 A autoridade competente da contratação poderá revogar a licitação, 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. 
 
18.8 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
18.9 O(a) Pregoeiro(a), 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. 
 
18.10 O(a) Pregoeiro(a), 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 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 

 

 
25 

jurídica, mediante despacho fundamentado, com validade e eficácia, e acessível a todos os 
interessados. 
 
18.11 Todo e qualquer esclarecimento, bem como impugnações ao presente edital e seus 
anexos, deverá ser solicitado até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura da 
licitação, por escrito, através do e-mail: roney.costa@planejamento.mg.gov.br, com 
expressa indicação do número e objeto do Pregão.  
 
18.12 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 
sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão. 
 
18.13 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
18.14 Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo(a) pregoeiro(a) ou autoridade 
competente, observados os preceitos de direito público e as disposições da legislação 
aplicável ao caso. 
 
18.16 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o Foro da Comarca de 
Belo Horizonte, com exclusão de qualquer outro. 
 
 

18.17 Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital de 
Licitação e seus anexos no site www.compras.mg.gov.br ou na Subsecretaria De Gestão 
Logística – SGL em horário comercial, situado na Cidade Administrativa Presidente Tancredo 
Neves – Rodovia Papa João Paulo II, n°4.001, 13° Andar, Coordenação de Compras e 
Contratos/Comissão de Licitações, Prédio Gerais, Serra Verde, Belo Horizonte – MG. 

 
Belo Horizonte,          de                         de 2018. 

 
_______________________________________________ 

DAGMAR MARIA PEREIRA SOARES DUTRA 
SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO LOGÍSTICA /SEPLAG 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 - DO OBJETO 
 
Concessão onerosa de uso do imóvel composto de dois (02) pavimentos de estacionamento 
para veículos do imóvel de propriedade do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
de Minas Gerais - IPSEMG, localizado à Avenida Amazonas, n.º 510, com Rua dos Carijós e 
Rua São Paulo - Centro, Belo Horizonte/MG, para a prestação dos serviços de implantação, 
administração, manutenção inclusive predial, operação e gerenciamento das áreas acima 
citadas.  
 
 
2 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
2.1 - O julgamento se dará pelo critério de maior oferta, correspondente ao MAIOR 
PERCENTUAL incidente sobre a receita bruta mensal total auferida na exploração comercial 
do estacionamento, o qual não poderá ser inferior a 37% (trinta e sete por cento), a ser 
oferecido pelo licitante na proposta comercial, garantindo-se ao concedente o recebimento 
do valor mínimo mensal de R$143.103,05 (cento e quarenta e três mil, cento e três reais e 
cinco centavos). 
 
2.2 - Entende-se como receita bruta mensal total auferida pela concessionária toda a sua 
receita decorrente da exploração comercial do estacionamento de veículos. O valor será 
bruto, não havendo a dedução de impostos ou de quaisquer custos de responsabilidade da 
concessionária. 
 
2.3 - Será considerado vencedor o licitante que atender a todas as exigências contidas no 
edital e que oferecer o maior percentual incidente sobre a receita bruta mensal total 
auferida na exploração comercial do estacionamento, garantindo-se o valor mínimo mensal 
descrito no subitem 2.1. 
 
3 - DA JUSTIFICATIVA 
 
3.1 - A concessão onerosa de uso do imóvel constituirá importante fonte de arrecadação 
para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG. 
 
3.2 - O imóvel em questão, por suas características, não é adequado às atividades fim do 
Instituto. 
 
3.3 - Proteger e preservar o patrimônio público e dar destinação adequada ao uso específico 
do imóvel. 
 
4 - DA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 
 
4.1 - O imóvel objeto deste Termo de Referência é composto pelo segundo (2º) e terceiro 
(3º) pavimentos do prédio comercial de três pavimentos, edificado nos lotes n.º 01, 02 
(parte), 03 (parte), 04, 05, 06 e 07 (parte), do quarteirão 14 da 2ª Seção Urbana. 
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4.2 - Está localizado na região central de Belo Horizonte, dotado de completa infraestrutura 
urbana e equipamentos comunitários. O estado geral de conservação da edificação é bom e 
a construção tem aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos. 
 
4.3 - O estacionamento possui escadas e rampas de acesso a veículos com passarelas laterais 
destinadas a pedestres, que conduzem aos pavimentos de estacionamento.  
 
4.4 - O estacionamento é composto pelo segundo e terceiro pavimentos do edifício, sendo o 
segundo pavimento coberto e o terceiro pavimento parcialmente coberto, com uma área 
total construída de aproximadamente, 5.320,0 m² (cinco mil, trezentos e vinte metros 
quadrados), assim distribuída: 
 
4.4.1 - O segundo pavimento, coberto, possui salas com instalações sanitárias/ vestiários 
masculino e feminino. Estas salas poderão ser destinadas a escritório e almoxarifado e sala 
destinada a depósito de lixo. Características construtivas: 
 
- Área construída do segundo pavimento: 2.660,0 m² (dois mil seiscentos e sessenta metros 
quadrados), com 77 (setenta e sete) vagas de estacionamento livres. 
- Pisos cimentados em bom estado de conservação e vinílicos nas salas destinadas a 
almoxarifado, que deverão ser substituídos por outros similares; 
- Paredes de alvenaria rebocadas em bom estado de conservação, que deverão ser pintadas 
com tinta látex; 
- Esquadrias metálicas, que deverão ser revisadas visando perfeito funcionamento e 
pintadas com esmalte sintético. 
 
4.4.2 - O terceiro pavimento, parcialmente coberto, possui uma sala, cujo uso será de acordo 
com o interesse da concessionária e instalações sanitárias masculina e feminina. 
Características construtivas: 
 
- Área construída do terceiro pavimento: 2.660,0 m² (dois mil seiscentos e sessenta metros 
quadrados), com 93 (noventa e três) vagas de estacionamento livres. 
- Pisos cimentados em bom estado de conservação; 
- Paredes de alvenaria, rebocadas. 
 
4.4.3 - A quantificação e distribuição das vagas de estacionamento de veículos ficarão a 
critério da concessionária, respeitada a legislação aplicável. 
 
 
 
 
5 - DA PROPOSTA 
 
5.1 - Para elaboração da proposta, a empresa licitante deverá analisar todos os itens 
constantes neste Termo de Referência. 
 
5.2 - A proposta deverá conter: 
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• Oferta firme e precisa, sem alternativa de qualquer condição que suscite dúvida; 
 
• Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos; 
 
• Oferta para a concessão onerosa de uso do imóvel, objeto deste Termo de 
Referência, não inferior ao percentual de 37% (trinta e sete por cento) sobre a receita bruta 
mensal total auferida na exploração comercial do estacionamento, garantindo-se ao 
concedente o recebimento do valor mínimo mensal de R$ 143.103,05 (cento e quarenta e 
três mil, cento e três reais e cinco centavos). 
 
• Apresentação de cronograma para implantação da automação e adequações do 
estacionamento. 
 
 
6 -  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
As empresas proponentes deverão apresentar, para comprovação de qualificação técnica, 
atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa licitante tenha explorado ou 
esteja explorando empreendimento de estacionamento para veículos. 
 
 
7 - DO CONTRATO 
 
7.1 - O contrato de Concessão Onerosa de Uso do imóvel, objeto deste Termo de Referência, 
vigorará pelo período de 30 (trinta) meses, contados a partir da data da publicação do 
contrato, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) meses, por interesse e conveniência 
das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme estabelecido no artigo 57, II, da Lei 
n.º 8.666/93. 
 
7.2 - O valor mínimo da concessão onerosa de uso será reajustado a cada período de 12 
(doze) meses, a contar da data de início do instrumento contratual, pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
ou outro índice que venha substituí-lo. 
 
7.3 - A concessionária não poderá subcontratar, ceder ou transferir a terceiros, total ou 
parcialmente, os direitos e obrigações do contrato decorrente do presente Termo de 
Referência. 
 
7.4 - A fusão, cisão ou incorporação somente serão admitidas com o consentimento do 
IPSEMG e desde que não afetem a boa execução do contrato. 
 
 
8 - DO PAGAMENTO E DA MORA 
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8.1 - O valor mensal da Concessão Onerosa de Uso do imóvel, objeto deste Termo de 
Referência, vencerá no dia 30 (trinta) de cada mês e deverá ser pago pela concessionária 
diretamente ao concedente, mediante DAE - Documento de Arrecadação Estadual, em nome 
do IPSEMG, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da concessão onerosa de uso vencida, 
valendo como prova da quitação o respectivo recibo do pagamento (DAE).  
 
8.2 - Mensalmente, com a necessária antecedência ao vencimento, o Departamento de 
Arrecadação do IPSEMG providenciará a emissão do DAE - Documento de Arrecadação 
Estadual e o enviará à concessionária, para que esta efetue o pagamento. 
 
8.3- Para pagamento de parcela mensal de concessão de uso vencida, que será acrescida de 
multa de mora e atualizada monetariamente, o concessionário deverá obter o DAE – 
Documento de Arrecadação Estadual diretamente junto ao Departamento de Arrecadação 
do IPSEMG, na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Edifício Gerais – 4º 
andar, localizada na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.001 – Bairro Serra Verde, nesta Capital. 
 
8.4- Os valores relativos à multa de mora e à atualização monetária devidos pelo 
concessionário serão lançados, pelo Departamento de Arrecadação do IPSEMG, no 
respectivo DAE - Documento de Arrecadação Estadual. 
 
8.5- A comprovação da realização dos pagamentos de responsabilidade do concessionário, 
referentes ao valor da concessão de uso do imóvel, impostos e taxas estaduais e municipais, 
inerentes ao imóvel objeto desta licitação, deverá ser feita pelo concessionário, 
mensalmente, junto à Unidade de Patrimônio do Departamento de Gestão de Bens e 
Serviços do IPSEMG. 
 
8.6- O eventual atraso no pagamento da concessão onerosa de uso do imóvel, objeto desta 
licitação, sujeitará o concessionário ao pagamento de multa contratual, juros de mora, assim 
como de atualização monetária do valor da parcela em atraso, que lhe serão aplicados pelo 
IPSEMG, conforme previsto nos Art. 394 e 395 do Código Civil/2002, automaticamente. 
 
8.6.1- A multa contratual por atraso de pagamento corresponderá a 10% (dez por cento) do 
valor da parcela em atraso. 
 
8.6.2- Os juros de mora corresponderão a 1% (um por cento) ao mês sobre o valor da 
parcela em atraso. 
 
8.6.3- A atualização monetária do valor da parcela em atraso será calculada desde o dia 
seguinte ao de seu vencimento, fixado no subitem 8.1, até a data do efetivo pagamento, pro 
rata die, tendo como base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE (Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou, na 
hipótese de extinção deste, o índice que vier a substituí-lo por determinação legal. 
 
8.7- A multa não impede que o IPSEMG rescinda unilateralmente o termo de concessão 
onerosa de uso de imóvel decorrente desta licitação e aplique ao concessionário as sanções 
administrativas previstas. 
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9 - DAS OBRIGAÇÕES 
 
9.1 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE: 
 
9.1.1 - Entregar à concessionária o imóvel, objeto deste Termo de Referência, em estado de 
servir à finalidade do uso a que se destina; 
 
9.1.2 - Garantir, durante o tempo de concessão de uso, o uso pacífico do objeto deste 
instrumento; 
 
9.1.3 - Responder pelos vícios anteriores à concessão de uso; 
 
9.1.4 - Fornecer à concessionária, “Termo de Vistoria e Responsabilidade” próprio, com 
descrição minuciosa do estado de conservação do imóvel, quando de sua entrega, com 
expressa referência aos eventuais defeitos existentes; 
 
9.1.5 - Fornecer à concessionária, “Termo de Vistoria e Responsabilidade” próprio, com 
descrição minuciosa do estado de conservação do imóvel, após a execução das adequações 
físicas e instalação de equipamentos; 
 
9.1.6 - Ressarcir à empresa concessionária, durante os doze (12) primeiros meses do 
contrato os valores investidos na execução das benfeitorias descritas nos itens 9.2.10, 
9.2.11, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.14 e 9.2.15, destacando que os custos de equipamentos de 
controle de acesso e automação são exclusivos da concessionária.  
 
9.1.7 - Os valores estimados das benfeitorias foram obtidos através do levantamento de 
quantitativos necessários e conforme a planilha da Secretaria de Transportes e Obras 
Públicas - SETOP, praticada no Estado de Minas Gerais, 
www.transportes.mg.gov.br/município/consulta-a-planilha-de-preços-setop (Região Central 
- Planilha sem desoneração). 
 
 
9.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA: 
 
9.2.1 - Pagar pontualmente o valor mensal contratualmente exigível da concessão de uso do 
imóvel, no prazo e local estipulados no item 8  deste Termo de Referência; 
 
9.2.2 - Realizar o pagamento, nos respectivos vencimentos, dos impostos e taxas federais, 
estaduais e municipais, das contas de energia elétrica, telefone, prêmios de seguro, água e 
esgoto e prêmios de seguro, inerentes ao imóvel objeto deste Termo de Referência; 
 
9.2.3 - Servir-se do imóvel para o uso convencionado, compatível com a natureza deste e 
com o fim a que se destina; 
 
9.2.4 - Restituir o imóvel, finda a concessão de uso, em condições adequadas ao uso; 
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9.2.5 - Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel e instalações, 
provocadas por seus prepostos, visitantes ou usuários; 
 
9.2.6 - Arcar com as despesas relativas à manutenção periódica e reparos de equipamentos 
hidráulicos, elétricos, mecânicos, de segurança e combate a incêndio, destacando que a 
concessionária será ressarcida somente pelos valores investidos na execução das 
benfeitorias relacionadas no subitem 9.1.6; 
 
9.2.7 - Não modificar a forma interna ou externa do imóvel, objeto deste Termo de 
Referência, sem a autorização expressa do concedente; 
 
9.2.8 - Permitir a vistoria do imóvel objeto da concessão de uso, pelo concedente ou por seu 
mandatário, mediante agendamento prévio; 
 
9.2.9 - Arcar com todo e qualquer ônus, inclusive aqueles imputados por responsabilidade 
civil, objetiva, decorrente da atividade comercial explorada no imóvel, por meio de 
assinatura de “Termo de Assunção de Responsabilidade” a ser firmado por ocasião da 
assinatura do contrato da concessão onerosa de uso; 
 
9.2.10 - Executar pintura de paredes e tetos com tinta à base de PVA látex, no mínimo duas 
demãos. Valor estimado: R$ 46.326,00 (quarenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais); 
  
9.2.11 - Adaptar o imóvel às normas de prevenção e combate a incêndio, conforme a 
atividade comercial explorada. Poderá haver a necessidade de aprovação  do  projeto  por  
parte  do  Corpo  de  Bombeiros.     Valor estimado:  R$ 5.938,00 (cinco mil, novecentos e 
trinta e oito reais); 
 
9.2.12 - Executar a substituição de revestimentos de paredes e pisos por outros similares, 
sendo que para a cerâmica de piso será exigida a resistência PEI 4, para paredes PEI 3 e 
placas vinílicas espessura de 2mm. Para a execução dos serviços a concessionária deverá 
apresentar amostras dos revestimentos à fiscalização do Departamento de Gestão de Bens e 
Serviços do IPSEMG para aprovação. Valor estimado: R$ 13.967,00 (treze mil, novecentos e 
sessenta e sete reais); 
 
9.2.13 - Revisão geral das instalações elétricas de ambos os pavimentos. Valor estimado: R$ 
5.178,00 (cinco mil, cento e setenta e oito reais); 
 
9.2.14 - Revisão geral das instalações hidrossanitárias de ambos os pavimentos: Valor 
estimado: R$ 6.394,00 (seis mil, trezentos e noventa e quatro reais); 
 
9.2.15 - Executar o tratamento e cobertura de ferragens expostas no teto do segundo 
pavimento com produto à base de epóxi, recuperação do piso de ambos os pavimentos com 
a calafetação de buracos com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, bem como a 
limpeza geral das áreas a serem reformadas/ adaptadas com a remoção de entulho. Valor 
estimado: R$ 1.428,00 (mil, quatrocentos e vinte e oito reais); 
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9.2.16 - O prazo máximo para implantar e executar as benfeitorias descritas nos itens 9.2.10, 
9.2.11, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.14 e 9.2.15 será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da 
publicação do contrato; 
 
9.2.17 - Executar as redes elétrica e de lógica necessárias à instalação dos equipamentos de 
controle de acesso e automação para funcionamento do estacionamento; 
 
9.2.18 - Instalar sistema de automação e controle de acesso dos veículos ao estacionamento 
para cobrança e administração, através da instalação de cancelas e tótens de entrada e 
saída, terminais de autoatendimento, tickets ou cartões com código de barras e, ainda, 
câmeras de segurança;  
 
9.2.19 - Manter o imóvel limpo e livre de materiais inservíveis e em perfeitas condições de 
uso; 
 
9.2.20- Prover empregados uniformizados, materiais e equipamentos necessários à 
realização dos serviços do estacionamento; 
 
9.2.21 - Obtenção, junto aos órgãos competentes, de alvará de localização e funcionamento 
para a atividade comercial explorada no imóvel; 
 
9.2.22 - As benfeitorias informadas no subitem 9.1.6 passarão ao patrimônio do IPSEMG, tão 
logo sejam concluídas, exceto os equipamentos móveis instalados; 
 
9.2.23 - A publicidade da exploração do estabelecimento, deverá, mediante anuência 
expressa do concedente, ser realizada pela concessionária para divulgação do 
estacionamento; 
 
9.2.24 - Obriga-se a concessionária a cuidar do imóvel, responsabilizando-se pelo pagamento 
de taxas e tarifas, tais como: energia elétrica, água, esgoto, taxas de iluminação pública, 
coleta de resíduos, fiscalização, aparelho de transportes e taxas de expediente, cobradas 
pela prefeitura na guia de IPTU, bem como de outras despesas das quais se beneficiar 
durante a utilização do imóvel objeto do presente Termo de Referência; 
 
9.2.25 - Obriga-se a concessionária a devolver o imóvel ao concedente em perfeito estado de 
uso, livre e desembaraçado, quando ocorrer a rescisão ou término do Termo de Concessão, 
devendo o concedente emitir e assinar Termo de devolução do imóvel no ato do 
recebimento e certificar-se de que foram cumpridas todas as obrigações estabelecidas; 
 
9.2.26 - A concessionária responsabiliza-se por quaisquer ônus e danos que recaiam sobre o 
imóvel no período em que esteve efetivamente em seu poder; 
 
9.2.27 - Obriga-se a concessionária a comprovar mensalmente o pagamento das taxas e 
tarifas de que trata o subitem 9.2.24, encaminhando as cópias dos recibos para o 
concedente; 
 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 

 

 
33 

9.2.28 - A concessionária somente poderá executar benfeitorias não previstas neste Termo 
de Referência, com a expressa concordância por escrito do concedente, as quais serão 
incorporadas ao patrimônio do Estado, não podendo a concessionária invocar a seu favor 
qualquer direito a indenização ou retenção, seja a que título for; 
 
9.2.29 - Divulgar, em locais visíveis, próximos à entrada e no guichê de pagamento, as 
seguintes informações: 
  
9.2.29.1 - Tabela de preços praticados no estacionamento; 
 
9.2.29.2 - Formas de pagamento admitidas; 
 
9.2.29.3 - Tempo de isenção de pagamento; 
 
9.2.29.4 - Tempo para a saída do veículo após o pagamento. 
 
9.2.30 - Exercer permanente fiscalização sobre seus empregados, no que diz respeito às 
funções exercidas no local, a atuação junto ao público usuário do estacionamento e a 
aparência pessoal e postura profissional, afastando os que estejam em desconformidade 
com tais disposições; 
 
9.2.31 -  o descumprimento das obrigações contratuais e/ou o desvirtuamento da utilização 
do imóvel pode ensejar a rescisão contratual após abertura de processo administrativo, 
respeitando sempre o contraditório e a ampla defesa. 
 
 
9.2.32 - A guarda e segurança da área e dos veículos são de responsabilidade da 
concessionária, não cabendo ao IPSEMG qualquer ressarcimento por furtos ou danos; 
 
9.2.33 - Não será permitida a veiculação de propagandas publicitárias, pela concessionária, 
nas áreas do estacionamento; 
 
9.2.34 - Observar toda a legislação vigente, no tocante à atividade exercida, às disposições 
contidas no Código de Defesa do Consumidor e no Código de Posturas do município de Belo 
Horizonte; 
 
9.2.35 - Instalar alarme sonoro e visual na saída do estacionamento; 
 
9.2.36 - Assegurar a reserva de vagas sinalizadas para idosos e pessoas com deficiência, nos 
termos da legislação vigente. 
 
 
 
10 - DO SEGURO 
 
10.1 - O licitante vencedor deverá fazer, em companhia seguradora, no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, contados da data de publicação do contrato decorrente deste Termo de 
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Referência, seguro contra riscos, com validade para todo o período de vigência do contrato, 
com as seguintes especificações: 
 
Apólice de Seguro de Riscos Nomeados: 
 
• Forma de contratação: Risco absoluto; 
• Riscos de responsabilidade civil no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 
• Cobertura básica: Incêndio, raio e explosão de qualquer natureza; 
• Coberturas acessórias: Danos elétricos e impacto de veículos; 
• Valor em risco: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 
 
10.1.1 – A apólice com vigência anual deverá, obrigatoriamente, ser renovada durante toda 
a vigência do contrato. 
 
10.2 - A concessionária deverá apresentar, no prazo fixado no subitem 10.1, o respectivo 
comprovante ou apólice de seguro à Gerência de Gestão de Contratos do IPSEMG, na 
Alameda Ezequiel Dias, n.º 225 - Mezanino - bloco F, nesta Capital. A apólice apresentada 
deverá possuir número referente ao Processo Administrativo da SUSEP. 
 
10.2.1 - Caso a concessionária não apresente o respectivo comprovante ou a apólice de 
seguro ao IPSEMG até o 11º dia útil após a assinatura do contrato, implicará no 
encerramento do contrato. 
 
10.3 - Caso seja prorrogado o prazo de vigência do contrato decorrente deste Termo de 
Referência, a concessionária deverá renovar a apólice de seguro a que se refere o subitem 
10.1, por período equivalente ao da prorrogação.   
 
10.4 - A empresa concessionária responderá, em caso de sinistros não cobertos pelo seguro 
contratado, pelos danos e prejuízos que eventualmente causar à coisa pública, propriedade 
ou posse de terceiros, em decorrência da concessão de uso do imóvel objeto deste Termo de 
Referência. 
 
 
11 - DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
11.1 - A empresa concessionária deverá prestar garantia de execução da Concessão Onerosa 
de Uso de Imóvel no percentual de 5% (cinco por cento) do valor mínimo anualmente 
garantido que será estabelecido na presente licitação. A empresa Concessionária deverá 
apresentar ao IPSEMG no ato da assinatura, o comprovante de uma das modalidades abaixo, 
conforme legislação vigente: 
 
11.1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
11.1.2 - seguro garantia; 
11.1.3 - fiança bancária. 
 
 
12 - DA FISCALIZAÇÃO 
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12.1 - A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, decorrente deste Termo 
de Referência, ficarão sob a responsabilidade dos seguintes Departamentos: 
 
12.1.1 - Departamento de Gestão de Bens e Serviços, que verificará a sua perfeita execução 
até o recebimento definitivo do objeto, inclusive as adequações físicas. 
 
12.1.2 - Departamento de Contabilidade e Finanças que verificará a sua execução contábil, 
mensalmente, conforme relatório de faturamento do sistema de automação e controle de 
acesso dos veículos para cobrança e administração do estacionamento, apresentado pela 
Concessionária. 
 
12.2 - Independente da forma de administração do estacionamento e sistema de controle, 
as áreas técnicas do IPSEMG manterão constante fiscalização sobre a operação, utilização e 
receita comercial auferida, através das informações a serem prestadas pela concessionária.  
 
12.3 - A fiscalização deverá ser evidenciada por boca de caixa, relatórios, inventário de pátio, 
planilhas, formulários, ou o que couber e for julgado necessário, de forma a demonstrar sua 
execução e garantir sua eficácia. 
 
12.4 - As divergências verificadas deverão ser registradas com vistas à adoção de 
providências para sua regularização. 
 
12.5 - Até o 10º (décimo) dia de cada mês, a concessionária enviará ao IPSEMG, 
relativamente ao mês anterior: 
 
12.5.1 - Cópias das guias de recolhimento de ISS, PIS, COFINS e demais tributos incidentes 
sobre a sua atividade; 
 
12.5.2 - Comprovante de recolhimento dos salários, adicionais, contribuições 
previdenciárias, eventuais verbas rescisórias e quaisquer outros valores devidos 
relacionados à contratação de mão de obra, referentes ao mês imediatamente anterior; 
 
12.5.3 - Tabelas de preços dos serviços praticados na operação do empreendimento objeto 
do contrato. 
 
12.6 - O IPSEMG poderá, a qualquer momento, com ônus próprio, contratar empresa de 
consultoria externa para a avaliação do desempenho técnico-econômico da prestação de 
serviços, com o objetivo de solicitar as correções necessárias. 
 
12.7 - A fiscalização e controle serão feitos, rotineiramente, mediante inspeção, auditoria e 
exame de relatórios apresentados, contendo demonstrações de resultados e operações 
financeiras e comprovação do cumprimento das obrigações assumidas pela concessionária. 
 
12.8 - Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 
caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto neste Termo de Referência e em tudo o mais 
que de qualquer forma se relacione, direta ou indiretamente, com a contratação. A 
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existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral 
e exclusiva da adjudicatária, perante o Instituto. 
 
13 - DA VISITA TÉCNICA FACULTATIVA 
 
13.1 - Para conhecimento do imóvel, objeto deste Termo de Referência, os interessados 
poderão realizar visita ao local, visando o pleno conhecimento do imóvel, das condições de 
exploração, dos acessos, equipamentos a serem utilizados, das instalações físicas, bem como 
das demais informações necessárias para a consecução do objeto da Concessão Onerosa de 
Uso. 
 
13.2 - Apresentar  Declaração de Visita técnica, conforme modelo constante do Anexo VII 
deste Edital, emitido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais 
-IPSEMG 
 
13.3. A opção pela não realização da visita técnica por qualquer motivo deverá ser declarada 
através do preenchimento da declaração, conforme ANEXO VIII – OPÇÃO PELA NÃO 
VISITAÇÃO, anexando-a à Proposta de Preços. 
 
 
13.4 - Para realização da visita técnica será necessário o agendamento prévio junto ao 
Departamento de Gestão de Bens e Serviços do IPSEMG, de segunda a sexta-feira, das 09:00 
às 17:00 horas, na Alameda Ezequiel Dias n.º 225 - Mezanino do Bloco D, bairro Santa 
Efigênia, nesta Capital, ou através do telefone (31) 3237-2280. 
 
13.5 - A não realização da visita exime o direito do licitante a questionamentos posteriores e 
alegações de desconhecimento para o não cumprimento das obrigações contratuais. 
 
. 
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14 – PLANTA 2º PAVIMENTO 
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14.1 – PLANTA DO  3º PAVIMENTO 
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ANEXO IA – PLANILHA DE ORÇAMENTOS 
 

 
 
 
 

Planilha de Orçamento

09/01/2017

Item Descrição dos Serviços Unid Quant Valor unit Valor Total Valor Total

1 PROJETO

1.1
ELABORAÇÃO DE PROJETO  DE PREVENÇÃO E 

COMBATE A INCÊNDIO
PR 2,00 869,00     R$ 1.738,00

1.2
APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE 

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
VB 1,00 4.200,00  R$ 4.200,00

TOTAL DO ITEM 01 R$ 5.938,00

2 PISOS

2.1 SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO PEI-4 M² 53,00 46,00        R$ 2.438,00

2.2 SUBSTITUIÇÃO DE PISO VINÍLICO M² 71,00 63,00        R$ 4.473,00

2.3 SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICA DAS PAREDES M² 144,00 49,00        R$ 7.056,00

TOTAL DO ITEM 02 R$ 13.967,00

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.1 REVISÃO GERAL NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VB 1,00 3.500,00  R$ 3.500,00

3.2 SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS UNID. 20,00 83,90        R$ 1.678,00

TOTAL DO ITEM 03 R$ 5.178,00

4 PINTURA

4.1
PINTURA GERAL EM PAREDES, ESTRUTURAS 

METÁLICAS E DE MADEIRAS
M² 4.412,00 10,50        R$ 46.326,00

TOTAL DO ITEM 04 R$ 46.326,00

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

5.1
REVISÃO GERAL NAS INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
VB 1,00 3.500,00  R$ 3.500,00

5.2 SUBSTITUIÇÃO DE LOUÇAS UNID. 8,00 213,00     R$ 1.704,00

5.3 BANCADA DE PIA UNID. 1,00 200,00     R$ 200,00

5.4 TORNEIRAS UNID. 9,00 110,00     R$ 990,00

TOTAL DO ITEM 05 R$ 6.394,00

6 DIVERSOS

6.1

TRATAMENTO DE FERRAGENS EXPOSTAS E 

RECUPERAÇÃO DE BURACOS NO PISO DE 

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS

VB 1,00 900,00     R$ 900,00

6.2 LIMPEZA GERAL, REMOÇÃO DE ENTULHO m³ 12,00 44,00        R$ 528,00

TOTAL DO ITEM 06 R$ 1.428,00

R$ 79.231,00

Visto:

IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais

Serviço: Execução de serviços de manutenção corretiva no imóvel composto por dois pavimentos                             

de estacionamento de propriedade do IPSEMG

End.: Avenida Amazonas nº 510 - Centro - Belo Horizonte

          Chefe do Departamento de Gestão de Bens
e Serviços

TOTAL

Orçamento:                                            Engº Milton Fernandes

                                  Departamento de Gestão de Bens e Serviços

Maria da Conceição Moreira Novaes
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ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

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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ANEXO III MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

TIPO MAIOR OFERTA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 150155800002/2017 

 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone  

Nome do Representante Legal  

Identidade do Representante Legal E-MAIL: CPF do Representante Legal 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL  
PERCENTUAL (incidente 
sobre a receita bruta 
mensal total) 

Concessão onerosa de uso do imóvel composto de dois (02) pavimentos de 
estacionamento para veículos do imóvel de propriedade do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, localizado à 
Avenida Amazonas, n.º 510, com Rua dos Carijós e Rua São Paulo - Centro, 
Belo Horizonte/MG, para a prestação dos serviços de implantação, 
administração, manutenção inclusive predial, operação e gerenciamento das 
áreas acima citadas. 

% 

Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I do Edital. 

Declaramos que os itens constantes desta planilha correspondem exatamente às especificações e 
exigências contidas neste Edital e em seus Anexos, às quais aderimos formalmente. 

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente. 

Data e local. 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
 

 

 
42 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

  

DECLARAÇÃO DE MENORES 

 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede 

à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho 

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

Data e local. 

______________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

[Identificação da Licitação] 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como representante 

devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE] (doravante 

denominado Licitante/Consórcio]), para fins do disposto no item [COMPLETAR] do Edital 

[COMPLETAR COM IDENTIFICAÇÃO DO EDITAL], declara, sob as penas da lei, em especial o 

art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consórcio], e 

que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 

da [IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO], por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da [IDENTIFICAÇÃO DA 

LICITAÇÃO], 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 [IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO] quanto a 

participar ou não da referida licitação; 

d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 

fato da [IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO] antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de [ÓRGÃO LICITANTE] 

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]) 
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ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO  Nº_______/2017 DE CONCESSÃO DE 
USO DE ESPAÇO PÚBLICO COM ENCARGOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS , 
POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS- 
IPSEMG E A EMPRESA ______________. 

 

O Estado de Minas Gerais, por intermédio do Instituto de Previdência dos Servidores 
do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, como CONCEDENTE < com sede em Belo 
Horizonte/MG, na Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais – CAMG – < >º 
andar do Edifício < > - Rodovia Papa João Paulo II, 4.001, Bairro Serra Verde, CEP nº 
31630-901, CNPJ nº. < >, doravante denominada CONTRATANTE neste ato 
representado pelo <inserir cargo do representante legal>, Sr<a>. <inserir nome do 
representante legal>, brasileir<o/a>, portador da Cédula de Identidade nº. < > – 
SSP/MG e do CPF nº. , e a empresa ___________________, inscrita no CNPJ nº 
___________________, com sede à ___________________ nº _______, bairro 
___________________, CEP nº ___________________, neste ato representada pelo 
Sr. ___________________, brasileir___, portador da Cédula de Identidade nº. 
___________________ – SSP/MG e do CPF nº ___________________, ora 
denominada CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente contrato, nos termos da 
Lei 8.666/93, <inserir demais legislações pertinentes, se necessário> e suas 
alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

Este contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações posteriores., pela Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº. 
14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 
2006, pelos Decretos nº. 44.786 de 19 de abril de 2008, e nº. 44.630, de 03 de 
outubro de 2007, nº.45.902, de 27 de janeiro de 2012, e pela Resolução Conjunta 
SEPLAG/SEF/JUCEMG n.º 9.576, de 6 de julho de 2016, pela Resolução SEPLAG nº 
058, de 30 de novembro de 2007, resolução conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898 de junho 
de 2013, sob as cláusulas e condições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto concessão oneroso de uso do imóvel composto de dois 
(02) pavimentos de estacionamento para veículos do imóvel de propriedade do 
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, 
localizado à Avenida Amazonas, n.º 510, com Rua dos Carijós e Rua São Paulo - 
Centro, Belo Horizonte/MG, para a prestação dos serviços de implantação, 
administração, manutenção inclusive predial, operação e gerenciamento das áreas 
acima citadas, de acordo com as especificações e detalhamentos do ANEXO I do 
Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 1501558000002/201/2017 que, juntamente com a 
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proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente 
de transcrição. 

 

Cláusula Segunda – DO VALOR 

O valor mensal da Concessão será de X% sobre a receita bruta mensal total auferida 
na exploração comercial do estacionamento, garantindo-se ao concedente o 
recebimento do valor mínimo mensal de R$143.103,05 (cento e quarenta e três mil, 
cento e três reais e cinco centavos). 

 

Cláusula Terceira – DO PRAZO 

O prazo do presente contrato de CONCESSÃO é 30 (trinta) meses, a partir de sua 
publicação no Órgão Oficial de Imprensa do Estado de Minas Gerais, prorrogáveis por 
iguais e sucessivos períodos, mediante Termos Aditivos, nos termos do inciso II do 
Art.57 da Lei 8.666/1993. 

 

Cláusula Quarta – DO PAGAMENTO E DA MORA 

 O valor mensal da Concessão Onerosa de Uso do imóvel objeto desta licitação 
vencerá no dia 30 (trinta) de cada mês e deverá ser pago pelo concessionário, 
diretamente ao concedente, mediante DAE – Documento de Arrecadação Estadual, 
em nome do IPSEMG, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da concessão de uso 
vencida, valendo como prova da quitação o respectivo recibo do pagamento (DAE). 

 Mensalmente, com a necessária antecedência ao vencimento, o Departamento de 
Arrecadação do IPSEMG providenciará a emissão do DAE – Documento de 
Arrecadação Estadual respectivo e o enviará ao concessionário, para que este 
proceda ao pagamento. 

 Para pagamento de parcela mensal de concessão de uso vencida, que será acrescida 
de multa de mora e atualizada monetariamente, o concessionário deverá obter o 
DAE – Documento de Arrecadação Estadual diretamente junto ao Departamento de 
Arrecadação do IPSEMG, na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – 
Edifício Gerais – 4º andar, localizada na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.001 – Bairro 
Serra Verde, nesta Capital. 

 Os valores relativos à multa de mora e à atualização monetária devidos pelo 
concessionário serão lançados, pelo Departamento de Arrecadação do IPSEMG, no 
respectivo DAE - Documento de Arrecadação Estadual. 

 A comprovação da realização dos pagamentos de responsabilidade do 
concessionário, referentes ao valor da concessão de uso do imóvel, impostos e taxas 
estaduais e municipais, inerentes ao imóvel objeto desta licitação, deverá ser feita 
pelo concessionário, mensalmente, junto à Unidade de Patrimônio do Departamento 
de Gestão de Bens e Serviços do IPSEMG. 
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 O eventual atraso no pagamento da concessão onerosa de uso do imóvel, objeto 
desta licitação, sujeitará o concessionário ao pagamento de multa contratual, juros 
de mora, assim como de atualização monetária do valor da parcela em atraso, que 
lhe serão aplicados pelo IPSEMG, conforme previsto nos Art. 394 e 395 do Código 
Civil/2002, automaticamente. 

A multa contratual por atraso de pagamento corresponderá a 10% (dez por cento) do 
valor da parcela em atraso. 

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

A atualização monetária do valor da parcela em atraso será calculada desde o dia 
seguinte ao de seu vencimento, fixado no subitem 8.1 do Anexo I do Edital, até a data 
do efetivo pagamento, pro rata die, tendo como base o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) ou, na hipótese de extinção deste, o índice que 
vier a substituí-lo por determinação legal. 

 A multa não impede que o IPSEMG rescinda unilateralmente o termo de concessão 
onerosa de uso de imóvel decorrente desta licitação e aplique ao concessionário as 
sanções administrativas previstas. 

Cláusula Quinta – DA GARANTIA CONTRATUAL 

5.1 - A empresa concessionária deverá prestar garantia de execução da Concessão 
Onerosa de Uso de Imóvel no percentual de 5% (cinco por cento) do valor mínimo 
anualmente garantido que será estabelecido na presente licitação. A empresa 
Concessionária deverá apresentar ao IPSEMG no ato da assinatura, o comprovante 
de uma das modalidades abaixo, conforme legislação vigente: 

5.1.1 - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

5.1.2 - seguro garantia; 

5.1.3 - fiança bancária. 

Cláusula Sexta – DO  REAJUSTE  

O contrato será reajustado monetariamente com base no IPCA, observando o 
interregno mínimo de 12 (doze) meses, conforme disposto na Resolução Conjunta 
SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93. 

 

Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

DO  CONCEDENTE: 

I. Entregar à concessionária o imóvel, objeto deste Termo de Referência, em 
estado de servir à finalidade do uso a que se destina; 
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II. Garantir, durante o tempo de concessão de uso, o uso pacífico do objeto 
deste instrumento; 

III.  Responder pelos vícios anteriores à concessão de uso; 

IV. Fornecer à concessionária, “Termo de Vistoria e Responsabilidade” próprio, 
com descrição minuciosa do estado de conservação do imóvel, quando de sua 
entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes; 

V. Fornecer à concessionária, “Termo de Vistoria e Responsabilidade” próprio, 
com descrição minuciosa do estado de conservação do imóvel, após a 
execução das adequações físicas e instalação de equipamentos; 

VI.  Ressarcir à empresa concessionária, durante os doze (12) primeiros meses do 
contrato os valores investidos na execução das benfeitorias descritas nos 
itens 9.2.10, 9.2.11, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.14 e 9.2.15, destacando que os custos 
de equipamentos de controle de acesso e automação são exclusivos da 
concessionária.  

VII.  Os valores estimados das benfeitorias foram obtidos através do 
levantamento de quantitativos necessários e conforme a planilha da 
Secretaria de Transportes e Obras Públicas - SETOP, praticada no Estado de 
Minas Gerais, www.transportes.mg.gov.br/município/consulta-a-planilha-de-
preços-setop (Região Central - Planilha sem desoneração). 

 

DA CONCESSIONÁRIA: 

 

I.  Pagar pontualmente o valor mensal contratualmente exigível da 
concessão de uso do imóvel, no prazo e local estipulados no subitem 9.1 
do Termo de Referência – Anexo I do Edital ; 

II.  Realizar o pagamento, nos respectivos vencimentos, dos impostos e taxas 
federais, estaduais e municipais, das contas de energia elétrica, telefone, 
prêmios de seguro, água e esgoto e prêmios de seguro, inerentes ao 
imóvel objeto deste Termo de Referência; 

III.  Servir-se do imóvel para o uso convencionado, compatível com a 
natureza deste e com o fim a que se destina; 

IV.  Restituir o imóvel, finda a concessão de uso, em condições adequadas ao 
uso; 

V.  Realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel e 
instalações, provocadas por seus prepostos, visitantes ou usuários; 

 

VI.  Arcar com as despesas relativas à manutenção periódica e reparos de 
equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos, de segurança e combate 
a incêndio, destacando que a concessionária será ressarcida somente 
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pelos valores investidos na execução das benfeitorias relacionadas no 
subitem 10.1.6 do Termo de Referência – Anexo I do Edital ; 

VII.  Não modificar a forma interna ou externa do imóvel, objeto deste Termo 
de Referência, sem a autorização expressa do concedente; 

VIII. Permitir a vistoria do imóvel objeto da concessão de uso, pelo 
concedente ou por seu mandatário, mediante agendamento prévio; 

IX.  Arcar com todo e qualquer ônus, inclusive aqueles imputados por 
responsabilidade civil, objetiva, decorrente da atividade comercial 
explorada no imóvel, por meio de assinatura de “Termo de Assunção de 
Responsabilidade” a ser firmado por ocasião da assinatura do contrato da 
concessão onerosa de uso; 

X.  Executar pintura de paredes e tetos com tinta à base de PVA látex, no 
mínimo duas demãos. Valor estimado: R$ 46.326,00 (quarenta e seis mil, 
trezentos e vinte e seis reais); 

XI.   Adaptar o imóvel às normas de prevenção e combate a incêndio, 
conforme a atividade comercial explorada. Poderá haver a necessidade de 
aprovação  do  projeto  por  parte  do  Corpo  de  Bombeiros.     Valor 
estimado:  R$ 5.938,00 (cinco mil, novecentos e trinta e oito reais); 

XII.  Executar a substituição de revestimentos de paredes e pisos por outros 
similares, sendo que para a cerâmica de piso será exigida a resistência PEI 
4, para paredes PEI 3 e placas vinílicas espessura de 2mm. Para a 
execução dos serviços a concessionária deverá apresentar amostras dos 
revestimentos à fiscalização do Departamento de Gestão de Bens e 
Serviços do IPSEMG para aprovação. Valor estimado: R$ 13.967,00 (treze 
mil, novecentos e sessenta e sete reais); 

XIII.  Revisão geral das instalações elétricas de ambos os pavimentos. Valor 
estimado: R$ 5.178,00 (cinco mil, cento e setenta e oito reais); 

XIV. Revisão geral das instalações hidrossanitárias de ambos os 
pavimentos: Valor estimado: R$ 6.394,00 (seis mil, trezentos e noventa e 
quatro reais); 

XV.   Executar o tratamento e cobertura de ferragens expostas no teto do 
segundo pavimento com produto à base de epóxi, recuperação do piso de 
ambos os pavimentos com a calafetação de buracos com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, bem como a limpeza geral das áreas a serem 
reformadas/ adaptadas com a remoção de entulho. Valor estimado: R$ 
1.428,00 (mil, quatrocentos e vinte e oito reais); 

XVI.  O prazo máximo para implantar e executar as benfeitorias descritas 
nos itens 10.2.10, 10.2.11, 10.2.12, 10.2.13, 10.2.14 e 10.2.15 do Termo 
de Referência-Anexo I do Edital, será de 120 (cento e vinte) dias, contados 
a partir da publicação do contrato; 
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XVII.  Executar as redes elétrica e de lógica necessárias à instalação dos 
equipamentos de controle de acesso e automação para funcionamento do 
estacionamento; 

XVIII.  Instalar sistema de automação e controle de acesso dos veículos ao 
estacionamento para cobrança e administração, através da instalação de 
cancelas e tótens de entrada e saída, terminais de autoatendimento, 
tickets ou cartões com código de barras e, ainda, câmeras de segurança;  

XIX.  Manter o imóvel limpo e livre de materiais inservíveis e em perfeitas 
condições de uso; 

XX. Prover empregados uniformizados, materiais e equipamentos necessários 
à realização dos serviços do estacionamento; 

XXI.  Obtenção, junto aos órgãos competentes, de alvará de localização e 
funcionamento para a atividade comercial explorada no imóvel; 

XXII.  As benfeitorias informadas no subitem 10.1.6 passarão ao patrimônio 
do IPSEMG, tão logo sejam concluídas, exceto os equipamentos móveis 
instalados; 

XXIII.  A publicidade da exploração do estabelecimento, deverá, mediante 
anuência expressa do concedente, ser realizada pela concessionária para 
divulgação do estacionamento; 

XXIV.  Obriga-se a concessionária a cuidar do imóvel, responsabilizando-se 
pelo pagamento de taxas e tarifas, tais como: energia elétrica, água, 
esgoto, taxas de iluminação pública, coleta de resíduos, fiscalização, 
aparelho de transportes e taxas de expediente, cobradas pela prefeitura 
na guia de IPTU, bem como de outras despesas das quais se beneficiar 
durante a utilização do imóvel objeto do presente Termo de Referência; 

XXV.  Obriga-se a concessionária a devolver o imóvel ao concedente em 
perfeito estado de uso, livre e desembaraçado, quando ocorrer a rescisão 
ou término do Termo de Concessão, devendo o concedente emitir e 
assinar Termo de devolução do imóvel no ato do recebimento e certificar-
se de que foram cumpridas todas as obrigações estabelecidas; 

XXVI.  A concessionária responsabiliza-se por quaisquer ônus e danos que 
recaiam sobre o imóvel no período em que esteve efetivamente em seu 
poder; 

XXVII.  Obriga-se a concessionária a comprovar mensalmente o pagamento 
das taxas e tarifas de que trata o subitem 10.2.24 do Termo de Referência 
– Anexo I do Edital , encaminhando as cópias dos recibos para o 
concedente; 

XXVIII.   A concessionária somente poderá executar benfeitorias não previstas 
neste Termo de Referência, com a expressa concordância por escrito do 
concedente, as quais serão incorporadas ao patrimônio do Estado, não 
podendo a concessionária invocar a seu favor qualquer direito a 
indenização ou retenção, seja a que título for; 
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XXIX.  Divulgar, em locais visíveis, próximos à entrada e no guichê de 
pagamento, as seguintes informações: 

XXX.  Tabela de preços praticados no estacionamento; 

XXXI.  Formas de pagamento admitidas; 

XXXII.  Tempo de isenção de pagamento; 

XXXIII.  Tempo para a saída do veículo após o pagamento. 

XXXIV.  Exercer permanente fiscalização sobre seus empregados, no que diz 
respeito às funções exercidas no local, a atuação junto ao público usuário 
do estacionamento e a aparência pessoal e postura profissional, afastando 
os que estejam em desconformidade com tais disposições; 

XXXV.  O descumprimento de qualquer obrigação ou o desvirtuamento da 
utilização do imóvel ou modificação de suas finalidades implica rescisão 
imediata do contrato de concessão; 

XXXVI.  A guarda e segurança da área e dos veículos são de responsabilidade 
da concessionária, não cabendo ao IPSEMG qualquer ressarcimento por 
furtos ou danos; 

XXXVII.  Não será permitida a veiculação de propagandas publicitárias, pela 
concessionária, nas áreas do estacionamento; 

XXXVIII.  Observar toda a legislação vigente, no tocante à atividade exercida, 
às disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor e no Código 
de Posturas do município de Belo Horizonte; 

XXXIX.  Instalar alarme sonoro e visual na saída do estacionamento; 

XL.  Assegurar a reserva de vagas sinalizadas para idosos e pessoas com 
deficiência, nos termos da legislação vigente. 

 

Cláusula Oitava - DO SEGURO 

O licitante vencedor deverá fazer, em companhia seguradora, no prazo máximo de 
10 (dez) dias úteis, contados da data de publicação do contrato,  decorrente deste 
Termo de Referência, seguro contra riscos, com validade para todo o período de 
vigência do contrato, com as seguintes especificações: 

Apólice de Seguro de Riscos Nomeados: 

• Forma de contratação: Risco absoluto; 

• Riscos de responsabilidade civil no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 

• Cobertura básica: Incêndio, raio e explosão de qualquer natureza; 

• Coberturas acessórias: Danos elétricos e impacto de veículos; 

• Valor em risco: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 

A apólice com vigência anual deverá, obrigatoriamente, ser renovada durante toda a 
vigência do contrato. 
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A concessionária deverá apresentar, no prazo fixado no subitem 8.1 do Termo de 
Referência –Anexo I do Edital,  o respectivo comprovante ou apólice de seguro à 
Gerência de Gestão de Contratos do IPSEMG, na Alameda Ezequiel Dias, n.º 225 - 
Mezanino - bloco F, nesta Capital. A apólice apresentada deverá possuir número 
referente ao Processo Administrativo da SUSEP. 

 Caso a concessionária não apresente o respectivo comprovante ou a apólice de 
seguro ao IPSEMG até o 11º dia útil após a assinatura do contrato, implicará no 
encerramento do contrato. 

Caso seja prorrogado o prazo de vigência do contrato, a concessionária deverá 
renovar a apólice de seguro a que se refere o subitem 8.1 do Termo de Referência-
Anexo I do Edital, por período equivalente ao da prorrogação.   

 A empresa concessionária responderá, em caso de sinistros não cobertos pelo 
seguro contratado, pelos danos e prejuízos que eventualmente causar à coisa 
pública, propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da concessão de uso do 
imóvel objeto DO Termo de Referência – Anexo I do Edital. 

 

Cláusula Nona - DAS SANÇÕES 

O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento 
das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pela 
CONTRATANTE: 

I - advertência por escrito; 

II - multa, nos seguintes limites máximos: 

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

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa da 
CONTRATADA em efetuar o reforço de garantia; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto não executado, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o 
torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora 
das especificações contratadas. 

d) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento 
das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente. 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº. 
45902, de 27 de janeiro de 2012; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
Pública pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no 
inciso II do art. 54 do Decreto Estadual nº. 45.902/2012. 
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§ 1º São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial 
das obrigações contratuais:  

I - não atendimento às especificações técnicas relativas ao objeto previsto em 
contrato ou instrumento equivalente; 

II - retardamento imotivado de execução do objeto ou de suas parcelas; 

III - paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à 
CONTRATANTE; 

IV - entrega de objeto falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado 
para o uso, como se verdadeiro ou perfeito fosse; 

V - alteração de substância, qualidade ou quantidade do objeto entregue; 

VI - execução do objeto que não atenda às qualidades especificadas no Edital; 

§ 2º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções 
previstas nesta cláusula. 

§ 3º A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos 
eventualmente devidos pela CONTRATADA. 

§ 4º A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, 
respeitando-se a ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei 
Estadual nº. 14.184/2002 e no Decreto Estadual nº. 45902, de 27 de janeiro de 2012. 

§ 5º As sanções relacionadas nos incisos III e IV do § 1º serão obrigatoriamente 
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 
Administração Pública Estadual - CAFIMP. 

 

Cláusula Décima - DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, devidamente 
designado para tanto, ao qual competirá zelar pela perfeita execução do objeto, em 
conformidade com o previsto no Anexo I do Edital, na proposta da CONCESSIONÁRIA 
e neste instrumento. 

 A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, decorrente deste 
Termo de Referência, ficarão sob a responsabilidade dos seguintes Departamentos: 

 Departamento de Gestão de Bens e Serviços, que verificará a sua perfeita execução 
até o recebimento definitivo do objeto, inclusive as adequações físicas. 

Departamento de Contabilidade e Finanças que verificará a sua execução contábil, 
mensalmente, conforme relatório de faturamento do sistema de automação e 
controle de acesso dos veículos para cobrança e administração do estacionamento, 
apresentado pela Concessionária. 

 Independente da forma de administração do estacionamento e sistema de controle, 
as áreas técnicas do IPSEMG manterão constante fiscalização sobre a operação, 
utilização e receita comercial auferida, através das informações a serem prestadas 
pela concessionária.  
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 A fiscalização deverá ser evidenciada por boca de caixa, relatórios, inventário de 
pátio, planilhas, formulários, ou o que couber e for julgado necessário, de forma a 
demonstrar sua execução e garantir sua eficácia. 

As divergências verificadas deverão ser registradas com vistas à adoção de 
providências para sua regularização. 

Até o 10º (décimo) dia de cada mês, a concessionária enviará ao IPSEMG, 
relativamente ao mês anterior: 

 Cópias das guias de recolhimento de ISS, PIS, COFINS e demais tributos incidentes 
sobre a sua atividade; 

Comprovante de recolhimento dos salários, adicionais, contribuições previdenciárias, 
eventuais verbas rescisórias e quaisquer outros valores devidos relacionados à 
contratação de mão de obra, referentes ao mês imediatamente anterior; 

 Tabelas de preços dos serviços praticados na operação do empreendimento objeto 
do contrato. 

 O IPSEMG poderá, a qualquer momento, com ônus próprio, contratar empresa de 
consultoria externa para a avaliação do desempenho técnico-econômico da 
prestação de serviços, com o objetivo de solicitar as correções necessárias. 

A fiscalização e controle serão feitos, rotineiramente, mediante inspeção, auditoria e 
exame de relatórios apresentados, contendo demonstrações de resultados e 
operações financeiras e comprovação do cumprimento das obrigações assumidas 
pela concessionária. 

 Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e 
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto neste Termo de Referência 
e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione, direta ou indiretamente, com 
a contratação. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a 
responsabilidade única, integral e exclusiva da adjudicatária, perante o Instituto. 

 

Cláusula Décima Primeira - DAS ALTERAÇÕES 

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

 

Cláusula Décima Segunda - DA RESCISÃO 

A rescisão do Contrato poderá ser, de acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93: 

I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a 
XII e XVII do artigo 78 da supracitada lei; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, 
desde que haja conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação. 
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§ 1º Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a 
CONTRATANTE autorizada a reter a garantia do contrato, se houver, e/ou 
pagamentos eventualmente devidos, até o limite do valor dos prejuízos 
comprovados. 

§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº. 
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido. 

§3º É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 
habilitação exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

§4º As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material de 
propriedade da outra parte, acaso em seu poder. 

§5º No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o 
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da 
possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências 
acauteladoras. 

§6º - O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 
aspectos, conforme o caso: 

I - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

II - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

II - Indenizações e multas. 

 

Cláusula Décima Terceira - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não 
importará, de forma alguma, em alteração contratual. 

II - É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente a execução do objeto 
deste pregão. 

 

Cláusula Décima Quarta – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal n° 
10.520, de 17 de Julho de 2002, e na Lei nº 8.666, de 1993, aplicada 
subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas 
nacionais e estaduais, que fazem parte integrante deste Contrato, 
independentemente de suas transcrições. 
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Cláusula Décima Quinta - DA PUBLICAÇÃO 

A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de 
Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal 
8.666/93 de 21/06/1993. 
 

Cláusula Décima Sexta - DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir 
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato. 

E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor, 
juntamente com as testemunhas que também o assinam. 

 

Belo Horizonte,       de                 de 2018. 

 

 

CONTRATANTE:       

 

CONTRATADA:       

 

TESTEMUNHAS:               
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ANEXO VII - ATESTADO DE VISTORIA 
 
Ao 
IPSEMG 
Belo Horizonte - MG 
 
 Referência.: Licitação ________________. Objeto: Contratação de Empresa para Concessão 
Onerosa de uso do imóvel de estacionamento para veículos,  de propriedade do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, localizado à Avenida 
Amazonas, n.º 510, Centro Belo Horizonte, MG. 
 
 
             
A empresa ___________________________, CNPJ nº ________________, declara, para os 
devidos fins, ter realizado a visita técnica ao ____________________, localizado 
_____________________, e que tomou conhecimento das condições de exploração, dos 
acessos, equipamentos a serem utilizados, das instalações físicas, bem como das demais 
informações necessárias para a consecução do objeto da Concessão Onerosa de Uso. 
 
                    Belo Horizonte, ____  de   ______________________  de  _________    . 
 
 
_____________________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal da empresa declarante 
 
 
De acordo. 
 
 
Declaro que, nesta data, acompanhei o Sr. _________________________, portador da 
Carteira ________, que se apresentou a este servidor do Departamento de Gestão de Bens e 
Serviços do IPSEMG como representante da empresa ______________________________, 
durante a sua visita técnica realizada ao imóvel objeto da licitação supracitada. 
 
Em ___/___/___ 
 
 
 
________________________________________ 
Nome e assinatura do servidor do DEGBS/IPSEMG 
Nº Masp / Matrícula: 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA 
 

 
 
 
Ao 
IPSEMG 
Belo Horizonte – MG 
 
 
 
Referência.: Licitação ________________. Objeto: Contratação de Empresa para Concessão 
Onerosa de uso do imóvel de estacionamento para veículos,  de propriedade do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, localizado à Avenida 
Amazonas, n.º 510, Centro Belo Horizonte, MG. 
 
 
 
 
             
A empresa ___________________________, CNPJ nº ________________, declara, para os 
devidos fins, não ter  realizado a visita técnica ao ____________________, localizado 
_____________________. 
 
 
 
 
 
 
 
                    Belo Horizonte, ____  de   ______________________  de  _________    . 
 
 
 
 
 
 
          _____________________________________________________ 
         Nome e assinatura do representante legal da empresa declarante 
 


