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EDITAL DE LICITAÇÃO

 

PREGÃO PRESENCIAL  Nº [Inserir número]/[Inserir ano]
PROCESSO DE COMPRA Nº [Inserir número]/[Inserir ano]

 
Regime de Execução Indireta: Concessão não onerosa de uso de espaço

público
 
 

Tipo: Maior Porcentagem 
 

Licitação com participação ampla

 

Objeto:  Concessão onerosa de uso dos estacionamentos da Cidade
Administrativa Presidente Tancredo Neves – CA,   conforme especificações,
exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I deste
Edital.

 

 

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 CENTRAL DE COMPRAS, PELO E-MAIL:
comprascentrais@planejamento.mg.gov.br
 
Para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário.
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A Central de Compras 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 ser 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,
torna pública a realização de licitação na modalidade pregão, na forma
presencial, em sessão pública do tipo, Maior Porcentagem, para a
concessão onerosa de uso dos estacionamentos de veículos e motocicletas, com
a gestão e operação de 06 (seis) estacionamentos externos, competindo-lhe o
controle de fluxo de veículos, a operação e a manutenção dos sistemas eletrônicos
e de automação com controle dos sistemas de acesso, a sinalização interna e
externa dos estacionamento, a manutenção e os seguros legais relativos as áreas
de todos os estacionamentos do complexo da Cidade Administrativa Presidente
Tancredo Neves, com repasse de percentual da receita à administração, conforme
especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I, nos termos da Lei
Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei Estadual n°. 14.167, de 10
de janeiro de 2002 e do Decreto Estadual n° 44.786, de 19 de abril de 2008.
Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro
de 2006 e pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº.
20.826, de 31 de julho de 2013, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, nº 47.437, de 26 de junho de 2018, nº 46.559, de 16 de julho
de 2014, nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018, nº. 37.924, de 16 de maio de
1996,  nº 47.337, de 12 de janeiro de 2018, pelas Resoluções Conjuntas
SEPLAG / SEF n.º 3.458, de 22 de julho de 2003 e nº 8.898 de 14 de junho 2013,
pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG N.º 9.576, de 6 de julho 2016,
pela Resolução SEPLAG nº 93, de novembro de 2018, aplicando-se
subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, e as
condições estabelecidas nesse edital e seus anexos, que dele constituem parte
integrante e inseparável para todos os efeitos legais.

1.1. O pregão será realizado pelo Pregoeiro [Inserir nome do
Pregoeiro], designado por meio da Resolução nº 9, de 1 de fevereiro de 2019,
e Equipe de Apoio constituída pelos seguintes servidores: [Inserir nome dos
servidores que compõem Equipe de Apoio].

1.1.1. Em caso de impossibilidade de comparecimento do pregoeiro
indicado no item anterior, atuará como seu substituto o pregoeiro [Inserir
nome do Pregoeiro substituto], designado por meio da Resolução nº 9, de
1 de fevereiro de 2019.

1.2. A Sessão Pública para o processamento dos atos deste Pregão
será realizada na Sala do andar, localizado na Cidade Administrativa – Rodovia
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João Paulo II, 4001 – Ed. Gerais xxx andar Bairro Serra Verde – Belo
Horizonte/MG.

1.2.1. Data da sessão pública do pregão presencial: XX de XXX de
2019;
1.2.2. Horário da sessão pública do pregão presencial: XX:XX horas.

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. O presente Termo de Referência tem por objeto a Concessão
onerosa de uso dos estacionamentos da Cidade Administrativa
Presidente Tancredo Neves – CA,   conforme especificações, exigências e
quantidades estabelecidas neste documento.
2.1.1. Especificação do Objeto
2.2. A Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - CA realizará
licitação para concessão onerosa de uso dos estacionamentos de veículos e
motocicletas. A concessão será para fins de exploração do serviço de gestão e
operação de 6 (seis) estacionamentos externos, competindo à Concessionaria
o controle de fluxo de veículos, a operação e a manutenção dos sistemas
eletrônicos e de automação com controle dos sistemas de acesso, a
sinalização interna e externa dos estacionamento, a manutenção e os seguros
legais relativos as áreas de todos os estacionamentos do complexo. A ela
caberá também a instalação de cancelas, com sistema de controle de acesso
e automação, e captura de imagens do estacionamento 11, que atualmente
não possui o sistema, bem como a manutenção dos sistemas eletrônicos e de
automação de controle de acesso de 5 (cinco) estacionamentos internos. A
prestação dos serviços se dará conforme detalhamento deste termo
2.3. A utilização do estacionamento não será cobrada dos servidores e
empregados públicos, estagiários em exercício na Cidade Administrativa. A
remuneração virá da cobrança pela utilização dos espaços pelos visitantes e
prestadores de serviços terceirizados, por regime de fração, hora e
mensalidade.
2.4. Além disso, a concessionária poderá complementar sua receita
pela exploração comercialmente de parte do espaço por meio de Loja de
Conveniência e/ou Centro Automotivo e publicidade, ficando às suas expensas
o ônus da instalação e gestão do(s) empreendimento(s), conforme
especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I, e de acordo com
as exigências e quantidades estabelecidas neste edital e seus anexos.
2.5. 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.

3.3. Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por
cidadão ou por licitante, até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada

PADRÃO - Edital Serviço - Participação Ampla SEPLAG/CENTRAL 5190255         SEI 1500.01.0021300/2019-65 / pg. 3



para abertura da licitação, 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      ), no horário de
09h00min (nove horas) às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos),
em envelopes separados, lacrados, rubricados, marcados como restritos
e identificados com os dados da empresa licitante e do processo
licitatório (nº. do processo e lote), assim como, de modo alternativo,
protocolizado para o e-mail comprascentrais@planejamento.mg.gov.br,
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.
3.5. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos
aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a
Administração e os licitantes.
3.6. 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.
3.7. As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não
fundamentadas serão arquivadas pela autoridade competente.
3.8. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta
a decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do
certame.
3.9. 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.
 

4.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas
legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta
licitação, que conhecem a todas as exigências contidas neste Edital.
4.2. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de
um licitante na presente licitação.
4.3. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos
beneficiários indicados no caput do art. 3º do Decreto 47.437, de 26 de
junho de 2018 se dará da seguinte forma:

4.3.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme
definido nos incisos I e II do caput e § 4º do art. 3º da Lei Complementar
Federal nº 123, de 2006;
4.3.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº
11.326, de 24 de julho de 2006;
4.3.3. produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal
nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
4.3.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do
art. 18-A da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006;
4.3.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei
Federal nº 11.488, de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.

4.4. Os beneficiários enquadrados no item 4.3 deste edital deverão
declarar, segundo sugestão de modelo anexo III e item 8.7.1.2 deste edital,
que cumprem os requisitos legais para a qualificação como tal, estando aptos
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, nos termos do parágrafo único do art. 13

PADRÃO - Edital Serviço - Participação Ampla SEPLAG/CENTRAL 5190255         SEI 1500.01.0021300/2019-65 / pg. 4

http://www.compras.mg.gov.br


Complementar nº 123, de 2006, nos termos do parágrafo único do art. 13
Decreto Estadual nº 47437, de 2018.
 
4.5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

4.5.1. No caso da participação de empresas reunidas em consórcio,
deverá acompanhar os documentos de habilitação, a comprovação de
compromisso público ou particular do consórcio, subscrito pelas
empresas consorciadas, com apresentação da proporção de participação
de cada uma das consorciadas e indicação da empresa líder, que deverá
representar as consorciadas perante o Estado de Minas Gerais,
observadas as normas do art. 33 da Lei 8.666/93 e do art. 15 do Decreto
Estadual nº 44.786/08.
4.5.2. Deverão ser apresentados os documentos exigidos nos arts.
28 a 31 da Lei 8.666/1993, por parte de cada consorciado, admitindo-se,
para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada
consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o
somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua
respectiva participação.
4.5.3. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis
pelas obrigações do consórcio na fase de licitação e durante a execução
do contrato.
4.5.4. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a
constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso
referido no item 4.5.1.
4.5.5. Apenas os consórcios compostos exclusivamente por
beneficiários indicados no item 4.3 poderão usufruir dos benefícios legais
da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a soma do faturamento
das empresas consorciadas não ultrapasse o limite previsto no inciso II,
artigo 3º, da LC n.º 123, de 2006.

4.6. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:
4.6.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de
credores, dissolução, liquidação;
4.6.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada
a funcionar no País;    
4.6.3. Estiverem suspensas temporariamente de participar de
licitações ou impedidas de contratar com a Administração, sancionadas
com fundamento no art. 87, III, da Lei 8666, de 1993;
4.6.4. Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de
Minas Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei 10.520, de
2002;
4.6.5. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com
fundamento no art. 87, IV, da Lei 8666, de 1993;
4.6.6. Empresas que tenham como proprietários controladores ou
diretores membros dos poderes legislativos da União, Estados ou
Municípios ou que nelas exerçam funções remuneradas, conforme art.
54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituição da República;
4.6.7. Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art.9°
da Lei Federal n° 8.666/93;
4.6.8. Quando permitido consórcio, as empresas consorciadas não
poderão participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou
simultaneamente consorciada e de forma isolada.

4.7. A observância das vedações para não participação é de inteira
responsabilidade do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso
de descumprimento.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. No início da sessão pública de realização do pregão, o
representante do licitante deverá se apresentar para credenciamento, junto
ao Pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar
deste certame e a responder pelo licitante, devendo ainda identificar-se,
exibindo a Cédula de Identidade ou outro documento equivalente (com foto)
5.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou
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O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou
particular de procuração, com firma reconhecida, conforme modelo contido
no deste edital, ou documento que comprove os necessários poderes especiais
para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome do licitante.

5.2.1. No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da
empresa licitante, deverá ser apresentada cópia autenticada do Estatuto
ou Contrato Social juntamente com as alterações que comprovem sua
capacidade de representação legal, com expressa previsão dos poderes
para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de
administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da
ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição
5.2.2. No caso de credenciamento por instrumento particular de
procuração, com firma reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da
empresa licitante, deverá ser apresentada no momento do
credenciamento, cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato
Social acompanhado da última alteração estatutária ou contratual
consolidada, e ata de eleição da Diretoria em exercício, no qual estejam
expressos os poderes do signatário para exercerem direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.

5.3. A empresa licitante deverá apresentar declaração dando ciência
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo
contido neste edital.

5.3.1. A Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte que
apresentar restrições na documentação relativa à comprovação de
regularidade fiscal deverá apresentar Declaração, assumindo o
compromisso de promover sua regularização, caso formule o lance
vencedor, conforme modelo contido no Anexo IV deste edital.

5.4. As declarações de que tratam esta cláusula, “Do
credenciamento”, deverão ser apresentadas FORA DE QUALQUER
ENVELOPE, juntamente com os documentos exigidos para credenciamento. Os
envelopes “Proposta de Preços”e “Documentação de Habilitação” deverão ser
entregues imediatamente após o credenciamento, conforme endereço, dia e
horário especificados no item 1.2 do Preâmbulo deste Edital de Licitação.
 

6. DA ENTREGA DOS ENVELOPES
6.1. Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de
Habilitação” deverão estar lacrados e entregues ao pregoeiro, na sessão de
pregão imediatamente após o credenciamento, conforme endereço, dia e
horário especificados no item 1.2 do preâmbulo deste Edital.
6.2. 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

PREGÃO PRESENCIAL – PROCESSO Nº

ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL

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

 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SUBSECRETARIA DE GESTÃO LOGÍSTICA

PREGÃO PRESENCIAL – PROCESSO Nº

ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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PROPONENTE:....................................................................................

7. DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
7.1. As propostas comerciais deverão ser elaboradas em conformidade
ao modelo constante do Anexo V deste edital e impressa em papel timbrado
da empresa, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, sendo 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.
7.2. A proposta comercial deverá ser entregue pessoalmente ao
Pregoeiro, em envelope, fechado, na sessão pública de abertura deste
certame, conforme endereço, dia e horário especificados no preâmbulo deste
Edital.
7.3. Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo
proponente no ato da entrega de sua proposta comercial.
7.4. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo
deste Edital.
7.5. As propostas deverão apresentar o valor da hora sendo vedada
imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que ofertem
apenas um preço.
7.6. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos,
encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas, frete e quaisquer outros
ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente
licitação e sobre o imóvel, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da
CONCESSIONÁRIA.
7.7. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda
corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
7.8. A proposta deverá atender à totalidade do objeto desta licitação.
7.9. As propostas não poderão impor condições ou conter opções,
somente sendo admitidas propostas que ofertem a totalidade do objeto deste
Edital.
7.10. Não será admitida oferta de valor que não atenda à totalidade das
obrigações sob- responsabilidade do Concessionário.
7.11. O licitante declarado vencedor deverá enviar a proposta comercial
adequada aos valores finais ofertados durante a sessão do pregão, no prazo
de 02 (dois) dias úteis.
7.12. Não será admitida a remessa postal dos envelopes com Proposta
de Preços e Habilitação.

 

8. DA HABILITAÇÃO

 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação
do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

8.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF, do Ministério da Economia (https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf
8.1.2.   Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas –
CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, da Controladoria-
Geral da União; Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional
de Justiça; Lista de Licitantes Inidôneos  do Tribunal de Contas da União;
por meio do link de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
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(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
8.1.3. Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar
com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, da Controladoria-Geral
do Estado (https://www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-
web/br/gov/prodemge/seplag/fornecedor/publico/index.zul ), nos termos
do art. 12 da Lei Estadual nº 13.994, 18 de setembro de 2001 e inc. III do
art. 52 do Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012.
8.1.4. Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à
Administração Pública do Estado de Minas Gerais – CADIN, da Secretaria
de Estado de
Fazenda(http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do),
nos termos do art. 10, inc. I do Decreto Estadual nº 44.694, de 28 de
dezembro de 2007.

8.2. A consulta no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos
de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNIA também deverá ser
realizada em nome dos sócios majoritários da empresa, por força do art. 12 da
Lei Federal nº  8429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
8.3. REGULARIDADE JURÍDICA:

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

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

8.3.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de
empresário individual;
8.3.3. 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;
8.3.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária,
acompanhado de prova da diretoria em exercício;
8.3.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País.
8.3.6. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
8.3.7. Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, público
ou particular, ou outro documento indicativo dos propósitos de associação
entre os proponentes, em se tratando de consórcio instituído para o fim
específico de participar do certame.

8.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
8.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Fazenda - CNPJ;
8.4.2. 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;
8.4.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual
sede do licitante,  Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;

8.4.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social
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.
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8.4.3.2. 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.

8.4.4. Certificado de Regularidade relativa à seguridade
social e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
8.4.5. 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 Federal nº 12.440, de
7 de julho de 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;
8.4.6. 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.
8.4.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
estaduais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição
mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual  do
domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.
 

8.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
8.5.1. 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;

8.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
8.6.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade de
administração de estacionamentos pertinente e compatível com as
características, do objeto da concessão, através da apresentação de 01
(um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, com indicação do serviço prestado; das
condições de prestação; do atendimento; cumprimento de prazos e
demais condições e afirmando que executou satisfatoriamente o serviço
de administração de estacionamentos com pelo menos 1000 (mil) vagas
ininterruptamente por um período mínimo de 12 meses.
8.6.2. O atestado deverá conter:

8.6.2.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição
emitente (CNPJ, endereço, telefone).
8.6.2.2. Local e data de emissão.
8.6.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do
responsável pela veracidade das informações.
8.6.2.4. Período da execução da atividade.

8.6.3. Para atendimento do quantitativo indicado nos subitens do
item 8.6.1, é admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis
com as características do objeto da licitação.

8.6.3.1. 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.

8.7. DECLARAÇÕES:
8.7.1. Serão exigidas as declarações abaixo, cujas sugestões de
modelo para os itens 8.7.1.1 e 8.7.1.2 seguem anexas a este edital:

8.7.1.1. 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, de 21 de junho de 1993, 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 VI deste Edital.
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contido no Anexo VI deste Edital.
8.7.1.2. Para cumprimento do parágrafo único do art. 13 do
Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, quanto aos
beneficiários enquadrados no item 4.3, declaração, segundo item
4.4, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
tal, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.
8.7.1.3. No caso de se exercer a opção de vistoriar, será
exigida Declaração de Vistoria Técnica, observado o regramento
deste edital e do termo de referência, o local onde serão executados
os serviços objeto da licitação. Alternativamente, a declaração de
dispensa de vistoria técnica, na qual o interessado assume o ônus da
impossibilidade de alegação posterior de desconhecimento das
condições locais e demais aspectos técnicos da execução do objeto.

8.8. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
8.8.1. O fornecedor poderá cadastrar-se, por meio do site
www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de Fornecedores, no
Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais – CAGEF.
8.8.2. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral
(CRC) emitido pela Unidade Cadastradora da Secretária 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 em vigor. Caso o documento constante no CRC
esteja com a validade expirada, tal não poderá ser utilizado, devendo ser
apresentado documento com validade atualizada.

8.8.2.1. Serão analisados no CRC somente os documentos
exigidos para este certame, sendo desconsiderados todos os outros
documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.

8.8.3. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada
por cartório competente ou em cópia simples acompanhada do
respectivo original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou por membro
de sua equipe de apoio, no momento da análise dos documentos de
habilitação, ou ainda em publicação feita em veículo de imprensa
apropriado.

8.8.3.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão
promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades
emissores de certidões constitui meio legal de prova.
8.8.3.2. 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.

8.8.4. Todos os documentos apresentados para a habilitação
deverão conter, de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço
e o CNPJ do fornecedor.
8.8.5. 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.
8.8.6. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas
provocará a inabilitação do licitante vencedor.
8.8.7. A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação
relativa à comprovação da regularidade fiscal.
8.8.8. 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
e/ou trabalhista, contado a partir do momento em que o licitante for
declarado o vencedor.

8.8.8.1. A não regularização da documentação no prazo deste
item implicará a inabilitação do licitante vencedor.
8.8.8.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para a
Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte regularizar sua

PADRÃO - Edital Serviço - Participação Ampla SEPLAG/CENTRAL 5190255         SEI 1500.01.0021300/2019-65 / pg. 10



documentação fiscal, o Pregoeiro deverá suspender a sessão de
pregão e registrar em ata que todos os presentes ficam, desde logo,
intimados a comparecer no dia e horário informados para a
retomada da sessão de pregão.
 

9. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
9.1. No horário e local indicado no item 1.2 do preâmbulo, será aberta
a Sessão Pública para o 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.

9.1.1. 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.
9.1.2. Encerrado o credenciamento e declarada aberta a sessão,
não mais serão admitidos novos licitantes.
9.1.3. Quando a sessão de pregão se estender por mais de um dia e
o Representante legal credenciado estiver impossibilitado de acompanhar
o andamento dos demais atos do procedimento licitatório, outro
representante poderá ser credenciado em seu lugar.
9.1.4. Ao ser credenciado outro representante legal para atuar em
nome da empresa licitante, conforme item anterior, automaticamente
cessarão os poderes do representante primeiro credenciado.
9.1.5. A documentação relativa para o novo credenciamento será a
mesma que originou o primeiro credenciamento.

9.2. Credenciados todos os representantes dos licitantes interessados
em participar do certame, será iniciada a sessão do Pregão.
9.3. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, apresentará aos
presentes os esclarecimentos sobre a condução do certame dando-se início ao
recebimento dos envelopes “Proposta Comercial”, “Documentos de
Habilitação” e a declaração de pleno atendimento às exigências de
habilitação, conforme modelo constante no Anexo VI. Neste momento não
mais serão admitidos novos proponentes.

9.3.1. As pequenas empresas deverão entregar junto com a
declaração de pleno atendimento às exigências de habilitação, a certidão
de comprovação do porte de pequena empresa conforme disposto no
item 8.8.7 deste Edital.

9.4. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
9.4.1. 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.
9.4.2. O Pregoeiro classificará o autor da proposta do menor valor e
aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e
superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, maior
percentual para participarem dos lances verbais.
9.4.3. Se não houver, no mínimo 03 (três) propostas de preços nas
condições definidas no item 9.4.2, o Pregoeiro classificará as melhores
propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), incluída a proposta
de menor preço, maior percentual para que seus autores participem dos
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas
apresentadas.

9.4.3.1. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as
propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

9.5. DOS LANCES VERBAIS:
9.5.1. Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e
decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior valor e
os demais.

9.5.1.1. O licitante poderá cobrir o seu próprio lance e não
obrigatoriamente o de menor valor da sessão. Neste caso, será
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obrigatoriamente o de menor valor da sessão. Neste caso, será
considerado como lance vencedor do certame apenas o de menor
valor.
9.5.1.2. Serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor,
desde que sejam de fornecedores diferentes. Neste caso, a ordem
de classificação seguirá a ordem cronológica de recebimento dos
lances.

9.5.2. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de
condições, ficarem empatadas, o Pregoeiro realizará sorteio para
determinar a ordem de apresentação dos lances.
9.5.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado
pelo Pregoeiro, implicará para o licitante sua exclusão da etapa de lances
verbais, sendo mantido o último lance por ele ofertado, para fins de
ordenação dos licitantes ao final da sessão.
9.5.4. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos
os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.
9.5.5. Não poderá haver desistência dos lances ofertados,
sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes deste Edital.
9.5.6. No início da fase de lances, o pregoeiro poderá definir
percentual ou valor mínimo de diferença entre os lances e tempo máximo
para sua formulação.

9.6. DO JULGAMENTO
9.6.1. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

9.6.1.1. O critério de julgamento será o de MAIOR
PORCENTAGEM por hora de estacionamento para veículo,
observados os encargos definidos para a CONCESSIONÁRIA, as
especificações técnicas e as demais condições definidas neste Edital.

9.6.2. DO EXAME DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
9.6.2.1. Encerrada a etapa de lances, convocar-se-á o
beneficiário do Decreto 47.437, de 26 de junho de 2018 detentor da
melhor proposta dentre aquelas que estejam na situação de empate,
ou seja, cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por
cento) em relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor,
para que apresente novo lance, inferior ao melhor lance, no prazo
de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de
preferência.
9.6.2.2. Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o
pregoeiro examinará a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e
valor, decidindo motivadamente a respeito.
9.6.2.3. Sendo aceitável a nova oferta de maior percentual, a
confirmação das condições habilitatórias do beneficiário obedecerá
ao procedimento previsto no item 9.6.2.8.
9.6.2.4. Se o beneficiário não apresentar proposta de
maior percentagem, ou não atender às exigências de habilitação, o
pregoeiro convocará os beneficiários remanescentes que estiverem
na situação de empate prevista, no subitem 9.6.2.1 na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
9.6.2.5. Caso não haja beneficiário dentro da situação de empate
ou não ocorra a apresentação de novo lance ou não sejam atendidas
as exigências documentais de habilitação, será classificado
provisoriamente em primeiro lugar o licitante originalmente detentor
da melhor oferta.
9.6.2.6. O disposto no item 9.6.2.1 somente se aplicará quando a
melhor oferta válida não tiver sido apresentada por um dos
beneficiários do subitem 4.3.
9.6.2.7. Definida a ordem de classificação, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da melhor oferta, quanto ao objeto e ao
valor, decidindo motivadamente a respeito.
9.6.2.8. Aceita a oferta de maior percentual, o Pregoeiro irá
proceder com a abertura do envelope de “HABILITAÇÃO” para
verificação do atendimento às exigências do item 8.

9.6.3. DECLARAÇÃO DO VENCEDOR
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9.6.3.1. Constatado o atendimento pleno às exigências
editalícias, será declarado o proponente vencedor.
9.6.3.2. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não
atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as
ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade, e procedendo à verificação das condições de
habilitação do proponente, inclusive com a realização de diligências,
até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o
respectivo proponente declarado vencedor.
 

10. DOS RECURSOS
10.1. Declarado o vencedor ou fracassado o lote, qualquer licitante
poderá manifestar imediata e motivadamente  a intenção de recorrer, cuja
síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis
para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
10.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato
do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos
os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no
prazo de 3 (três) dias úteis, contados da de recurso somente ocorrerá no final
da sessão de pregão.
10.3. Os recursos e contrarrazões de recurso de qualquer natureza
devem ser endereçados ao pregoeiro e protocolados 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 < >), no horário de
09h00min (nove horas) às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em
envelopes separados, lacrados, rubricados, marcados como restritos e
identificados com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº.
do processo e lote), observados os prazos previstos no item 10.1.
10.4. Não serão conhecidos recursos não registrados na forma e prazo
estabelecidos no item 10.1 do edital, além de que, a falta de manifestação
imediata e motivada do fornecedor, importará decadência do direito de
recurso.

10.4.1. Para fins de juízo de admissibilidade do recurso, o pregoeiro
poderá não conhecer do recurso caso verifique ausentes quaisquer
pressupostos processuais, como sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação, vedado exame prévio da questão
relacionada ao mérito do recurso.

10.5. Os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados do encerramento do prazo para apresentação de contrarrazão,
sendo que o acolhimento de recurso importará validação exclusivamente dos
atos suscetíveis de aproveitamento.
10.6. Os recursos e contrarrazões de recursos devem ser endereçados
ao pregoeiro, que poderá:

10.6.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
10.6.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso
para a autoridade competente, conforme art. 8° do Decreto Estadual nº
44.786, de 18 de abril de 2008.
10.6.3. Inadmitir o recurso exclusivamente por falta de pressupostos
processuais recursais de existência ou de validade e de desenvolvimento,
observado item 10.4.1.

10.7. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
10.8. A decisão do recurso será divulgada no sítio eletrônico
www.compras.mg.gov.br, no campo quadro de avisos do referido pregão, bem
como comunicada via e-mail ao licitante recorrente e aos que apresentaram
contrarrazões.
10.9. 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.
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11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor,
quando inexistir recurso ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior
homologação do resultado pela autoridade competente.
11.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a
regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta
adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento
licitatório.
 

12. DA CONTRATAÇÃO
12.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do
licitante declarado vencedor será convocado para firmar  o termo de contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme minuta do ANEXO IV,
de acordo com o art. 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

12.1.1. O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a
Administração, serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do
Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais
- SEI/MG.

12.1.1.1. Para a assinatura eletrônica, caso ainda não possua
cadastro, o(s) licitante(s) interessado(s) deverá (ão) acessar o
Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas
Gerais - SEI/MG, por meio do link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno,
e clicar em "Clique aqui se você ainda não está cadastrado".
12.1.1.2. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser
encaminhadas para o e-mail
atendimentosei@planejamento.mg.gov.br.
12.1.1.3. A realização do cadastro como Usuário Externo no
SEI/MG importará na aceitação de todos os termos e condições que
regem o processo eletrônico, conforme Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a
assinatura eletrônica na modalidade cadastrada (login/senha), tendo
como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações
efetuadas e das informações prestadas, as quais serão passíveis de
apuração civil, penal e administrativa.

12.1.2. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das
condições de habilitação para  firmar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente.       
12.1.3. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no
momento de assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificação.

12.1.3.1. Feita a negociação e comprovados os requisitos de
habilitação, o licitante deverá   firmar o termo de contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, sem prejuízo das sanções
previstas no Edital e das demais cominações legais, conforme
disposto no art. 18, §2º do Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril
de 2008.

12.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta
vencedora deverá  firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a
contar do recebimento da comunicação, que se dará através de carta postal
ou e-mail.
12.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para firmar o termo
de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente decorrentes desta
licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo
para tal e devidamente fundamentada.
12.4. 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.
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13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações,
previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:

13.1.1. advertência por escrito;
13.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado
do(s) lote(s) dos quais o licitante tenha participado e cometido a infração;
13.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e
impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2
(dois) anos;
13.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração
Pública Estadual, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002;
13.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

13.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às
demais sanções previstas nos itens 13.1.1, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5.
13.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver,
e/ou de pagamentos eventualmente devidos ao INFRATOR e/ou cobrada
administrativa e/ou judicialmente.
13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao
processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a
ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como
o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual nº
14.184, de 31 de janeiro de 2002.
13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

13.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de
casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.

13.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos
causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no
mesmo processo administrativo sancionatório.
13.7. As sanções relacionadas nos itens 13.1.3, 13.1.4 e 13.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP.
13.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser
também aplicadas àqueles que:

13.8.1. Retardarem a execução do objeto;
13.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

13.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da
fase de lances;

13.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude
fiscal.

13.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios
de prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de
1º de agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de
2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias
do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com
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despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração
de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização –
PAR.
 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após
encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de
desconhecimento.
14.2. Todos os documentos relativos a essa licitação, enviados por meio
físico, nas hipóteses previstas na lei e neste edital, deverão ser entregues em
envelopes lacrados, rubricados, marcados como restritos e identificados com
os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do pregão e lote).
14.3. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer
fase do julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como
solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as
decisões.
14.4. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade
com os Anexos I, II e V deste Edital, correndo por conta da CONCESSIONÁRIA
as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes da execução do objeto da concessão.
14.5. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após
aberta a sessão do pregão.
14.6. O objeto da relação jurídica decorrente da presente licitação
poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no parágrafo 1º do
art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
14.7. O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá
relevar omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem
a substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo
possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo.
14.8. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
14.9. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta
licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro,
por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
14.10. Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o
presente Edital de Licitação e seus anexos no site www.compras.mg.gov.br.

 
Belo Horizonte, [inserir dia] de [inserir mês] de [inserir ano]

 
[Inserir nome da autoridade competente e setor/Órgão correspondente]

 
Referência: Processo nº 1500.01.0021300/2019-65 SEI nº 5190255

PADRÃO - Edital Serviço - Participação Ampla SEPLAG/CENTRAL 5190255         SEI 1500.01.0021300/2019-65 / pg. 16

http://www.compras.mg.gov.br


ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Central de Compras

Versão v.04.04.2019.
 

Minuta de TERMO DE REFERÊNCIA para Concessão das áreas de
estacionamento da Cidade Administrativa

 
DATA Órgão Solicitante

17/06/2019 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
E GESTÃO

 
1. OBJETO:
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a Concessão
onerosa de uso dos estacionamentos da Cidade Administrativa
Presidente Tancredo Neves – CA,   conforme especificações, exigências e
quantidades estabelecidas neste documento.
 

1.2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
1.2.1. A Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - CA realizará
licitação para concessão onerosa de uso dos estacionamentos de veículos e
motocicletas. A concessão será para fins de exploração do serviço de gestão e
operação de 6 (seis) estacionamentos externos, competindo à Concessionaria o
controle de fluxo de veículos, a operação e a manutenção dos sistemas eletrônicos
e de automação com controle dos sistemas de acesso, a sinalização interna e
externa dos estacionamento, a manutenção e os seguros legais relativos as áreas
de todos os estacionamentos do complexo. A ela caberá também a instalação de
cancelas, com sistema de controle de acesso e automação, e captura de imagens
do estacionamento 11, que atualmente não possui o sistema, bem como a
manutenção dos sistemas eletrônicos e de automação de controle de acesso de 5
(cinco) estacionamentos internos. A prestação dos serviços se dará conforme
detalhamento deste termo.
1.2.2. A utilização do estacionamento não será cobrada dos servidores e
empregados públicos, estagiários em exercício na Cidade Administrativa. A
renumeração virá da cobrança pela utilização dos espaços pelos visitantes e
prestadores de serviços terceirizados, por regime de fração, hora, diária e
mensalidade.
1.2.3. Além disso, a CONCESSIONÁRIA poderá complementar sua receita pela
exploração comercialmente de parte do espaço por meio de Loja de Conveniência
e/ou Centro Automotivo e publicidade, ficando às suas expensas o ônus da
instalação e gestão do(s) empreendimento(s).

1.3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
1.2.1   Das áreas a serem concedidas. 
1.2.1.1. O Complexo da Cidade Administrativa conta com 11 áreas de
estacionamento, conforme figura abaixo:

1.2.1.2. Serão cedidas para gestão da CONCESSIONÁRIA as áreas relativas aos
estacionamentos 1, 2, 3, 4, 5, e 11, sendo destinados aos servidores e empregados
públicos, estagiários, visitantes e mensalistas, devendo o vencedor do certame
assumir o gerenciamento dos mesmos. As áreas dos estacionamentos 1, 2 e 5
serão utilizadas preferencialmente pelos servidores e empregados públicos.
1.2.1.3. Os estacionamentos 6, 8 e 9 são internos aos prédios da administração e
terão utilização definida pela CONCEDENTE, cabendo à CONCESSIONÁRIA apenas
a manutenção dos sistemas de acesso e automação.
1.2.1.4. Atualmente, o total de vagas dos estacionamentos 1, 2, 3, 4, 5 e 11 da
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves para  veículos e motocicletas, é
de 4.060 (quatro mil e sessenta) vagas de veículos e 430 (quatrocentas e trinta)
vagas para motocicletas, que são dispostas na forma abaixo:
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Estacionamento
Vagas

aproximadas
para

veículos

Total de vagas
aproximadas

para
motocicletas

Estacionamento 1 1.445 430
Estacionamento 2 1.162 0
Estacionamento 3 222 0
Estacionamento 4 198 0
Estacionamento 5 299 0
Estacionamento 11 734 0
 4.060 430
Total Geral de
vagas 

4.490

1.2.2 Dos usuários dos serviços
1.2.2.1 Serão usuários do serviço de estacionamento:

I) Servidores públicos – Servidores públicos de cargos efetivos ou em comissão
em exercício na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, ou seja,
que trabalhem diariamente no local. Esses usuários terão isenção de
pagamento pelo uso de vagas no estacionamento;
II) Estagiários – Estagiários de órgãos e entidades alocadas na Cidade
Administrativa. Esses usuários terão isenção de pagamento pelo uso de vagas
no estacionamento;
III) Empregados públicos – empregados de empresas públicas vinculadas ao
Estado de Minas Gerais (MGS, PRODEMG, COHAB, ALMG, AMM, dentre outras),
que trabalhem diariamente na Cidade Administrativa Presidente Tancredo
Neves. Esses usuários terão isenção de pagamento pelo uso de vagas no
estacionamento;
VI) Visitantes - Pessoas que não trabalham na Cidade Administrativa
Presidente Tancredo Neves e queiram utilizar o estacionamento mediante
pagamento à CONCESSIONÁRIA de fração/hora/diária;
V) Mensalistas – Empregados de empresas terceirizadas e de espaços
comerciais que trabalhem diariamente na Cidade Administrativa Presidente
Tancredo Neves e demais interessados que queiram utilizar o estacionamento
mediante pagamento mensal à CONCESSIONÁRIA.

1.2.3. Da destinação das áreas
1.2.3.1. Das áreas que ficarão sob a gestão da CONCESSIONÁRIA
(estacionamentos 1, 2, 3, 4, 5 e 11), os estacionamentos 1, 2, 5 e 11 ficarão
preferencialmente para utilização dos servidores e empregados públicos. Já as
áreas 3 e 4 serão destinadas, preferencialmente, aos visitantes e mensalistas,
mediante pagamento. Caso seja interesse da CONCESSIONÁRIA, poderá se
restringir o acesso de cada um dos espaços a públicos específicos, ou seja, dedicar
exclusivamente os estacionamentos 1, 2, 5 e 11 aos servidores, empregados
públicos e estagiários e as áreas dos estacionamentos 3 e 4 aos visitantes e
mensalista, a fim de facilitar o gerenciamento.
1.2.3.2. A Concessionária deverá implementar sinalização interna com setorização
dos estacionamentos externos. Essa deverá apresentar projeto para aprovação da
CONCEDENTE, para prévia aprovação.
1.2.3.3. Conforme conveniência e oportunidade da CONCESSIONÁRIA, poderá ser
autorizada a comercialização de publicidade nas placas de setorização. Para tanto,
a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar projeto contendo as especificações da
ação que se pretende, incluindo informações como o tipo de mídia, layout,
dimensões, local e projeto de instalação, prazo de veiculação, empresa locatária,
produto ou serviço a ser anunciado, além de outras informações que a
CONCEDENTE julgar necessárias para a sua avaliação.
1.2.3.4. A instalação das placas de sinalização não poderá reduzir o número de
vagas de estacionamento disponibilizadas.
1.2.3.5. Não será permitido utilizar as áreas para divulgação de material que
possua conteúdo político-partidário, conteúdo político-ideológico, divulgação de
estabelecimentos que, notoriamente, promovam, abriguem ou facilitem qualquer
tipo de ilícito, e outros que sejam ofensivos ao senso comum, a critério exclusivo
da CONCEDENTE.
1.2.3.6. Havendo interesse da CONCESSIONÁRIA, essa poderá explorar
comercialmente parte da área com Loja(s) de Conveniência e Centro Automotivo,
ficando às suas expensas todos os investimentos e procedimentos legais
necessários à implantação e operação do empreendimento.
1.2.3.7. Para tanto, essa poderá utilizar área de até 2.300m² (aproximadamente),
não asfaltada, presente no estacionamento 1 para a implantação da Loja(s) de
Conveniência e do Centro Automotivo. As estruturas já presentes no local não
poderão ser retiradas, sendo possível apenas a realização de benfeitorias.

1.2.3.8. A CONCESSIONÁRIA terá o período de até 36 (trinta e seis) meses,
contados a partir da assinatura do contrato, para manifestar interesse e iniciar a
instalação da(s) Loja(s) de Conveniência e do Centro Automotivo. Decorrido esse
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período, sem a manifestação formal, a CONCEDENTE se resguarda no direito de
destinar a referida área a outra finalidade, conforme seu interesse e conveniência.
1.2.3.9. Para a instalação da(s) Loja(s) de Conveniência e do Centro Automotivo, o
vencedor do certame deverá apresentar cronograma de implantação ao gestor do
contrato e projetos conforme normas existentes, que deverão ser aprovados pelo
gestor do contrato e pelo setor de engenharia do órgão demandante da Cidade
Administrativa Presidente Tancredo Neves.
1.2.3.10. A CONCEDENTE se exime de quaisquer despesas relativas a implantação
e a operação da(s) Loja(s) de Conveniência e do Centro Automotivo.
1.2.3.11. Finalizada a concessão, todas as benfeitorias realizadas pela
CONCESSIONÁRIA serão incorporadas à área da CONCEDENTE, não sendo
passíveis de indenização.
1.2.3.13. Todos os projetos e propostas apresentadas pela CONCESSIONÁRIA para
exploração do espaço dependerão de autorização prévia da CONCEDENTE, ficando
vedada aqueles que resultem em diminuição das vagas de estacionamento
atualmente disponíveis. 
1.2.4. Do funcionamento dos estacionamentos
1.2.4.1. Todos os estacionamentos deverão funcionar, no mínimo, de 06h30min às
19h30min, de segunda-feira a sexta-feira. Os estacionamentos destinados,
preferencialmente, aos servidores, empregados públicos deverão operar até as
21h.
1.2.4.2. Aos sábados, domingos e feriados, a CONCESSIONÁRIA deverá manter a
possibilidade de acesso de servidores, empregados públicos e estagiários aos
estacionamentos das 8h às 17h. Nesses dias, fica a critério da CONCESSIONÁRIA a
exploração do serviço aos visitantes.
1.2.4.3. Durante o período de funcionamento dos estacionamentos, a
CONCESSIONÁRIA deverá manter equipe responsável pela gestão e operação do
espaço, bem como pela manutenção dos equipamentos, no quantitativo mínimo
necessário para o perfeito funcionamento.
1.2.5. Da infraestrutura a ser disponibilizada à CONCESSIONÁRIA
1.2.5.1.  Será disponibilizado à CONCESSIONÁRIA:

I) Áreas de estacionamento asfaltadas com vagas demarcadas;
II) Sistema de controle NEPOS para acesso por cancelas (através da TAG e/ou
crachá);
III) Cabine para pagamento com ponto de energia e água, para gestão dos
estacionamentos, localizado no estacionamento 3.
IV) 20 estruturas de cancelas e 20 gabinetes instalados nos estacionamentos
de números 1, 2, 3 e 4, com funcionamento automático, semiautomático e
manual - sistema NEPOS, conforme tabela e figura abaixo:

1.2.5.2. As Tecnologias disponíveis nas CANCELAS E TERMINAIS dos
estacionamentos externos são:

I - Tecnologia automática:  Identificação por Rádio Frequência ou RFID (Radio
Frequency Identification). A tecnologia de RFID será utilizada para realizar a
abertura das cancelas de forma automática, ou seja, a abertura ocorrerá
somente com a aproximação dos veículos. O RFID é um método de
identificação automático que opera através de sinais de rádio, recuperando e
armazenando dados remotamente por meio de dispositivos chamados de tags
RFID. Um tag ou etiqueta RFID é um transponder, ou seja, um pequeno objeto
que deve ser fixado no veículo. Ele contém chips e antenas que propiciam a
sua resposta aos sinais de rádio enviados por uma base transmissora,
localizada próxima da cancela. No caso da utilização da tecnologia de tags
para o controle de acesso, esses serão do tipo passivo, ou seja, que responde
ao sinal enviado pela base transmissora.  A tecnologia RFID exige a utilização
de detectores de massa metálica de um ou mais canais, alimentados por laços
indutivos de presença e/ou de segurança, compostos por fios de cobre em
forma de looping, instalados no piso, para controle de acionamento do sistema
de leitura do controle de acesso e para o fechamento da cancela nas entradas
e saídas, com possibilidade de desativação do comando de fechamento. Esse
sistema permite a abertura e fechamento das cancelas no tempo adequado.
Sugere-se que essa tecnologia seja utilizada para acesso dos usuários que
possuem gratuidade no estacionamento, mediante utilização do crachá
funcional.
II - Tecnologia semiautomática : Os expedidores e leitores de tíquetes e de
crachá constituem tecnologia de automação que permite aos usuários abrirem
e fecharem as cancelas automaticamente, sem necessidade de intervenção
de um operador. Diferentemente da tecnologia RFID, o motorista deve parar o
veículo e acionar a cancela pela leitura de tíquete ou pela leitura de crachá
funcional desbloqueado para esse objetivo. Esta tecnologia de automação é
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composta por vários itens e especificações, sendo necessários para utilização
na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves- CA:
1. Terminal de Entrada e Saída, formado por: Módulo de voz para saudações e
orientações ao usuário; Gabinete autossustentável compacto e Cobertura para
o terminal.
2. Os gabinetes localizados na entrada do estacionamento contêm:Botoeira
para emissão de tíquetes com código de barras; Leitor de crachá funcional
e Impressora para emissão de tíquetes com código de barras;
3. Os gabinetes localizados na saída do estacionamento contêm: Leitor de
tíquete com código de barras e de crachá funcional e Receptor de tíquete.
III - Abertura manual: Modo alternativo de abertura das cancelas que poderá
ser utilizado por funcionário da CONCESSIONÁRIA, para abertura/fechamento
das cancelas de acesso aos estacionamentos da CA. A CONCESSIONÁRIA
deverá manter a possibilidade de abertura manual das cancelas, como
mecanismo de contingência a ser implementado quando houver falha no
funcionamento das tecnologias automática e semiautomática de abertura e
fechamento das cancelas. As formas de abertura manual das cancelas de
acesso aos estacionamentos da CA que deverão ser mantidas pela
CONCESSIONÁRIA são as seguintes: Através do acionamento de um controle
remoto ou chave de segurança, que poderá ficar com um operador ou um
segurança e através de um botão localizado no gabinete da cancela para
destravamento da haste.

1.2.5.3.Ficará a cargo da CONCESSIONÁRIA a manutenção preventiva e corretiva
das cancelas e terminais instalados nos estacionamentos internos aos edifícios
(estacionamentos 6, 8, 9).

1.2.5.4. Além das vagas disponíveis, a CONCESSIONÁRIA poderá apresentar
projeto para o aumento do número de vagas disponíveis, desde que não
prejudique o fluxo de veículos e de estacionamento.
1.2.6. Das demais adequações necessárias:
1.2.6.1. Ficará a cargo da CONCESSIONÁRIA a instalação:
I) De terminais e cancelas, bem como de toda a infraestrutura civil, elétrica, lógica
e de CFTV para o estacionamento 11, para o seu adequado funcionamento.
II) De sinalização externa para as vias do complexo da Cidade Administrativa,
indicativa de acesso aos estacionamentos, conforme padrões definidos
legalmente. O projeto de sinalização viária deverá ser previamente aprovado pela
CONCEDENTE.
1.2.6.2. A CONCESSIONÁRIA deverá adequar as áreas conforme normas legais de
funcionamento, incluindo de controle e combate a incêndio e pânico, seguros,
vagas PNE e idosos, e demais necessárias.
1.2.7. Da cobrança pelos serviços de estacionamentos aos visitantes e
mensalistas
1.2.7.1. Os preços dos estacionamentos deverão obedecer uma proporção relativa
ao valor ofertado para uma (1) hora do uso do estacionamento, observando:
I) Hora do carro: este valor deverá ser definido pela CONCESSIONÁRIA, podendo
variar entre R$8,00 e R$14,00.
II) Hora para motocicletas: 50% do valor da hora para carro;
III) Diária: limitada a 500% do valor de uma (1) hora para carro e proporcional de
50% desse cálculo para motocicleta;
IV) Mensalidade: limitada a 600% do valor de uma diária para carro e proporcional
de 50% desse cálculo para motocicleta;
V) Para cobrança de tempo de permanência nos estacionamentos da CA deverá
ser considerado o fracionamento da hora considerando cada 15 minutos;
VI) Para os estacionamentos em que a cobrança ocorrer por hora, deverá ser
obedecido um período de tolerância de 15 minutos para o início da cobrança da
primeira hora, sendo que a partir do décimo sexto minuto, todo o período de uso
poderá ser cobrado.
1.2.7.2. A CONCESSIONÁRIA deverá instalar pelo menos um posto de cobrança,
com sinalização indicativa do local, bem como os valores a serem cobrados, em
cada um dos estacionamentos abertos aos visitantes.
1.2.8. Da operação dos estacionamentos
1.2.8.1. A CONCESSIONÁRIA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assumir a
gestão dos estacionamentos e até 60 (sessenta) dias para iniciar a operação do
estacionamento, nas condições definidas pelo presente documento.
1.2.8.2. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar cronograma do planejamento da
implantação, com detalhamento das atividades a serem realizadas no decorrer
dos 60 (sessenta) dias, para fins de acompanhamento pela CONCEDENTE.
1.2.8.3. A CONCESSIONÁRIA deverá manter cadastro atualizado de seus usuários,
podendo, a CONCEDENTE solicitar as informações a qualquer tempo.
1.2.8.4. A CONCESSIONÁRIA deverá implementar tecnologias e regras de
funcionamento do estacionamento que visem o melhor atendimento a todos os
usuários, evitando filas e priorizando o seu adequado funcionamento do espaço.
1.2.8.5. As regras de funcionamento do estacionamento deverão ser publicadas
pela CONCESSIONÁRIA e disponibilizadas aos usuários nos canais de comunicação
definidas pela CONCEDENTE.
1.2.8.6. Os usuários que descumprirem as regras de funcionamento do espaço
deverão ser notificados pela CONCESSIONÁRIA, para fins de conscientização. Caso
o usuário seja notificado pela terceira vez no período de 180 (cento e oitenta) dias
corridos, terá o direito de uso gratuito do estacionamento suspenso por 30 (trinta)
dias corridos, cabendo a CONCESSIONÁRIA, realizar seu imediato bloqueio de
acesso.
1.2.8.7. As notificações para fins de suspensão do direito de uso devem prescrever
após 180 (cento e oitenta) dias de sua emissão.
1.2.8.8. A gestão uso adequado dos estacionamentos, das notificações e das
suspensões ficará a cargo da CONCESSIONÁRIA.
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1.2.8.9. A CONCESSIONÁRIA deverá manter área do estacionamento 1 com
aproximadamente 260 vagas próxima ao estacionamento das motocicletas
(indicada pela CONCEDENTE), destinada ao Projeto Carona Solidária. Caberá a
CONCESSIONÁRIA controlar o acesso ao espaço, que será permitido apenas aos
usuários com gratuidade que estejam com passageiro(s).
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
2.1. Entende-se por adequada e necessária a concessão das áreas do
estacionamento uma vez que é a iniciativa privada possui maior conhecimento,
especialização e capacidade para o gerenciamento de espaços voltados à esta
finalidade do que a Administração Pública. Formalizando-se a concessão, o
Governo do Estado desonera-se das obrigações e custos de manutenção do
espaço, propiciando um serviço de maior qualidade, comodidade e segurança
para os usuários.
2.2. Justificativa da Concessão
2.2.1. Para além do gerenciamento do serviço, o escopo da concessão
contempla a manutenção das áreas, a instalação e manutenção de equipamentos
e sistemas necessários ao seu funcionamento, as adequações às normas de
segurança, o seguro dos veículos, além de todas as despesas necessárias ao
adequado funcionamento do espaço. Na atual condição orçamentária-financeira e
com os quadros de efetivo disponíveis, não seria possível à CONCEDENTE prestar o
atendimento nas mesmas condições que se espera da CONCESSIONÁRIA. 
2.2.2. Acredita-se, ainda, que a concessão propiciará maior disponibilidade
de serviços aos usuários da CA, considerando a possibilidade de implantação
da(s) Loja(s) de Conveniência e do Centro Automotivo. Além disso, conforme
previsão do Temo de Referência, as benfeitorias realizadas para a operação do
empreendimento passarão a integrar o imóvel do Estado, propiciando melhorias
ao espaço, sem necessidade de investimento público.
2.2.3. A remuneração da CONCESSIONÁRIA virá da cobrança dos
estacionamentos na forma de horista/fração, diarista e mensalista além das
receitas advindas da exploração da(s) Loja(s) de Conveniência e Centro
Automotivo e reverterá em administração, gerenciamento, operação e
manutenção dos equipamentos e demais responsabilidades relativas aos
estacionamentos e um percentual da receita para os cofres públicos.
3. DA SUBCONTRATAÇÃO
3.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Termo de
Referência.
 
4. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
4.1. Devido ao grande vulto da presente contratação, e no intuito de
ampliar a competição e proporcionar a obtenção de proposta mais vantajosa para
a Administração, será permitida a participação de empresa em consórcio.
 
5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
5.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade de
administração de estacionamentos pertinente e compatível com as características,
do objeto da concessão, através da apresentação de 01 (um) atestado de
desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
com indicação do serviço prestado; das condições de prestação; do atendimento;
cumprimento de prazos e demais condições e afirmando que  executou
satisfatoriamente o serviço de administração de estacionamentos com pelo menos
1000 (mil) vagas ininterruptamente por um período mínimo de 12 meses. A
comprovação deverá conter a razão social e os dados de identificação da
instituição emitente (CNPJ, endereço, telefone, fax), o local e a data de emissão, a
assinatura e a identificação do responsável pela veracidade das informações.
5.2. Para fins de comprovação da qualificação técnica, será admitido
somatório de atestados.
 
6. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

6.1. Prazo da prestação dos serviços: 
6.1.1. A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar cronograma, a ser
entregue em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato
contendo detalhamento da implantação do serviço, nos termos
requeridos pelo presente termo :

6.1.1.1. Início das atividade: 05 (cinco) dias úteis após a
assinatura do contrato;
6.1.1.2. Prazo de vigência do contrato: 10 (dez) anos 

6.2. Do local da prestação dos serviços:
6.2.1. Os serviços serão prestados no Complexo da Cidade
Administrativa Presidente Tancredo Neves - CA e em seu entorno,
conforme mapas apresentados, presente no seguinte
endereço: Rodovia Papa João Paulo II, Nº 4.001 - Bairro Serra Verde, Belo
Horizonte/MG, CEP: 31630-901.

 
7. DO CONTRATO:

7.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do
licitante declarado vencedor será convocado para firmar o Termo de Contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei
8.666/93 e art. 4º, XXI, da Lei 10.520/2002.
7.2. O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 10 (dez)
anos, a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado
de Minas Gerais, considerando a excepcionalidade do serviço e o investimento
inicial previsto para a operação dos estacionamentos.
 

8. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA
RELAÇÃO JURÍDICA:

8.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e
2º, do artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade
competente, agente para acompanhar e fiscalizar o contrato, como
representante da Administração.

8.1.1. Será designado a servidora Ana Carolina de Mendonça, MASP
1.371.769-9.
8.1.2.  Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou
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desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador dará
ciência à CONCESSIONÁRIA, por escrito, para adoção das providências
necessárias para sanar as falhas apontadas.

8.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA por quaisquer irregularidades,
inexecuções ou desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas
imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório,
como tal definido pela lei civil.
8.3. A  CONCEDENTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em
parte, o objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do
Edital, seus anexos e da proposta da CONCESSIONÁRIA.
8.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Fiscal do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da
CONCEDENTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no §
2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

8.4.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros
necessários ao pleno cumprimento do contrato.

 
9. DOS VALORES DEVIDOS PELA CONCESSIONÁRIA
9.1. Um porcentual incidente sobre a receita bruta mensal total auferida
pela CONCESSIONÁRIA na exploração comercial dos estacionamentos, oriundo do
resultado da licitação, deverá ser pago à CONCEDENTE. Esse percentual será
definido na licitação através da proposta de maior porcentagem ofertada.
9.2. Pela contratação ser de grande vulto e demandar investimento por
parte da CONCESSIONÁRIA a mesma terá carência de 3 (três) anos no pagamento
pela utilização do espaço. As demais cobranças – utilização dos serviços de água,
esgoto e energia elétrica e valores decorrentes da imposição de sanções
administrativas – serão normalmente feitas a partir do início do Contrato.
10. DAS GARANTIAS:

10.1. Não será exigida garantia de execução para este objeto. 
 
11. DA VISTORIA TÉCNICA
As empresas interessadas poderão realizar visita técnica para melhor
conhecimento das condições de execução do objeto.

11.1. A empresa que desejar realizar visita técnica deverá agendar dia e
horário específico, até 02 (dois) dias antes da sessão, sendo vedada a visita de
mais de uma empresa no mesmo momento.
11.2. As visitas técnicas acontecerão necessariamente ás 10h00mim
11.3. O licitante deverá entrar em contato com a Subsecretaria de
Operação e Gestão de Projetos da Cidade Administrativa, através do e-mail:
transporte.ica@planjemento.mg.gov.br indicando o(s) representante(s) da
empresa que fará(ão) visita à CA e escolha do dia da visita.
11.4. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de
condições locais, ou de projetos ou amostras porventura disponibilizadas, se
for o caso, não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a
desobrigar a sua execução.
11.5. A vistoria técnica pode ser substituída por declaração de que o
licitante tem pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades
inerentes à natureza dos serviços. 

  
12. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 

12.1. DA CONCESSIONÁRIA: 
12.1.1. Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições
pactuadas, de acordo com as exigências constantes neste documento;
12.1.2. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à
execução do objeto contratado;
12.1.3. Prestar os serviços de administração de estacionamentos, na
forma estabelecida neste Termo de Referência obedecendo à legislação
pertinente, garantindo a ininterrupção dos serviços, inclusive em
situações de obras e/ou eventos extraordinários;
12.1.4. Iniciar a operação dos estacionamentos em 5(cinco) dias úteis
a contar da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais;
12.1.5. Manter toda a estrutura dos estacionamentos, em especial os
equipamentos de controle de acesso (incluindo os existentes nos
estacionamentos internos), monitoramento e vigilância, em pleno
funcionamento, responsabilizando-se por substituições quando
necessário, bem como pelo sistema NEPOS (especificação,
dimensionamento e linguagem de programação, estrutura do banco de
dados) que se encontra implantado na Cidade Administrativa Presidente
Tancredo Neves;
12.1.6. Utilizar a Tecnologia de RFID para abertura das catracas aos
usuários que possuem gratuidade no estacionamento ou outra tecnologia
que possa simplificar o acesso e diminuir a possibilidade de filas;
12.1.7. Trocar os equipamentos e, se necessário o sistema NEPOS,
quando qualquer um deles apresentar defeito irreparável, hipótese na
qual a substituição ficará adstrita ao avanço tecnológico mais atualizado,
sendo que quando do término do Contrato, passarão à posse e
propriedade da CONCEDENTE sem qualquer ônus;
12.1.8. Responsabilizar-se pela limpeza e coleta do lixo dos
estacionamentos, incluindo a poda e a capina das áreas de vegetação;
12.1.9. Implantar sinalização interna com setorialização das áreas de
estacionamento e sinalização externa indicando os acessos aos
estacionamentos;
12.1.10. Fornecer infraestrutura necessária para pagamento nos
estacionamentos de visitantes e mensalistas, possibilitando pagamento
através de moeda corrente e/ou através de cartão bancário;
12.1.11. Manter os dados cadastrais atualizados junto à CONCEDENTE
e fornecer sempre que solicitado, sendo acordado com a CONCEDENTE o
prazo de entrega:

a) Relatório e gráfico contendo registros de movimentação
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de usuários dos estacionamentos contendo os horários de
entrada e saída com suas respectivas cancelas;
b) Relatório contendo as diversas anormalidades ocorridas
diariamente nos equipamentos de automação, de fatos
envolvendo sinistros de quaisquer espécies e as medidas
de contingência adotadas com respectivo prazo de
resolução;
c) Outras informações pertinentes ao objeto da concessão;

12.1.12. Manter e gerenciar área de 258 vagas indicada pela
Concedente para o Projeto Carona Solidária, com controle de acesso
restrito a usuários com carona/passageiro(s);
12.1.13. Implantar regras de utilização dos estacionamentos e
fiscalizar seu cumprimento. Caberá à CONCESSIONÁRIA gerenciar o
cumprimento dessas regras pelos usuários, notificando aqueles que
descumprirem e suspendendo o direito de uso gratuito àqueles que forem
notificados 03 (três) vezes num prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
conforme definições do Termo de Referência;
12.1.14. Manter a equipe de funcionários devidamente uniformizada e
munida de equipamentos necessários à plena comunicação,
responsabilizando-se pelo pagamento de encargos previdenciários,
trabalhistas e sociais resultantes da contratação;
12.1.15. Responsabilizar pelos encargos fiscais, tributários e
sociais, custear despesas relacionadas aos serviços de água, energia,
esgoto e de telefonia dos quais deverá apresentar comprovação de
quitação mensal; cabendo-lhe responsabilidade por eventuais outras
despesas inerentes ao objeto da concessão;
12.1.16. Apresentar todos os projetos para a prévia aprovação da
CONCEDENTE, em especial, os projetos de sinalização e os de
implantação da(s) Loja(s) de Conveniência e do Centro Automotivo;
12.1.17. Não veicular publicidade nos estacionamentos sem
autorização expressa da CONCEDENTE;
12.1.18. Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por quaisquer danos
e prejuízos (materiais e pessoais), diretos e indiretos, causados a terceiros
e a CONCEDENTE, contratando seguro para cobertura de todo e qualquer
tipo de sinistro envolvendo os veículos automotores;
12.1.19. Repassar à CONCEDENTE, sempre que solicitado e após o
término do Contrato, as bases de dados de operação e cadastro dos
usuários dos estacionamentos da Cidade Administrativa Presidente
Tancredo Neves, eliminando-os de seus arquivos;
12.1.20. Manter a demarcação das vagas;
12.1.21. Cumprir todas as demais determinações elencadas no Termo
de Referência;
12.1.22. Cumprir as normas legais observadas as especificidades da
operação da(s) Loja(s) de Conveniência e do Centro Automotivo;
12.1.23. Custear os investimentos e acompanhar as obras para a
execução dos projetos complementares necessários ao pleno
funcionamento da(s) Loja(s) de Conveniência e do Centro Automotivo;
12.1.24. Providenciar, às suas expensas, as adequações necessárias à
administração e gerenciamento das operações da(s) Loja(s) de
Conveniência e do Centro Automotivo;
12.1.25. Responsabilizar pela destinação adequada dos resíduos e
demais questões que são reguladas por legislação específica,
notadamente a Legislação do Meio Ambiente, conforme legislações
federais, estaduais e municipais;
12.1.26. Fornecer consumíveis e demais itens observando a cada tipo
de empreendimento, sempre aptos ao consumo, observadas as normas
da Vigilância Sanitária e demais disposições legais;
12.1.27. Dispor as instalações do Centro Automotivo em local
devidamente adequado para serviço de óleo, injeção eletrônica,
alinhamento e balanceamento, suspensão, troca de sistema de freio e
efetuar lavagem a seco, bem como outros cujo espaço e condições do
empreendimento permitam;
12.1.28. Tratar adequadamente dos rejeitos provenientes da operação
da(s) Loja(s) de Conveniência e do Centro Automotivo;
12.1.29. Responsabilizar-se integramente pela prestação de serviço
frente ao consumidor, assumindo responsabilidade civil e penal;
12.1.30. Transferir todos os bens instalados, em bom estado de
funcionamento, nos estacionamentos da Cidade Administrativa Presidente
Tancredo Neves após o término do prazo contratual para o domínio da
CONCEDENTE;
12.1.31. Assegurar à CONCEDENTE o direito de sustar, recusar,
mandar desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de
acordo com as normas e especificações técnicas recomendadas no
Termo de Referência;
12.1.32. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais,
responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento
e descarregamento dos materiais;
12.1.33. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados
nos itens solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade,
segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação
em vigor e na forma exigida neste Termo de Referência;
12.1.34. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto
deste Termo de Referência;
12.1.35. Não transferir para à CONCEDENTE a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver
inadimplência da CONCESSIONÁRIA, nem onerar o objeto deste Termo de
Referência;
12.1.36. Manter, durante toda a execução do objeto, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
12.1.37. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-
lo na execução do objeto contratado;
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12.1.38. Responder pelos danos causados diretamente à CONCEDENTE
ou aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do objeto.

12.2. DA CONCEDENTE: 
12.2.1. Acompanhar e fiscalizar os serviços do objeto deste Termo de
Referência;
12.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem
em desacordo com a especificação e da proposta de preços da
CONCESSIONÁRIA;
12.2.3. Comunicar à CONCESSIONÁRIA todas as irregularidades
observadas durante a execução do serviço;
12.2.4. Notificar à CONCESSIONÁRIA no caso de irregularidades em
relação o objeto do Termo de Referência;
12.2.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição
dos materiais/serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções;
12.2.6. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação,
para a CONCESSIONÁRIA regularizar as falhas observadas;
12.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pela CONCESSIONÁRIA;
12.2.8. Aplicar à CONCESSIONÁRIA as sanções regulamentares;
12.2.9. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários,
trabalhistas e previdenciários através dos documentos pertinentes;
12.2.10. Disponibilizar local adequado para a realização do serviço.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. A CONCESSIONÁRIA que cometer qualquer das infrações, previstas
na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

13.1.1. advertência por escrito;
13.1.2. multa de até:

13.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento), até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor a ser pago à CONCEDENTE;
13.1.2.2. 20% (vinte por cento)  sobre o valor a ser pago à
CONCEDENTE após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no
caso de não entrega do objeto, ou entrega com vícios ou defeitos
ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminua-
lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas;
13.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor a ser pago à
CONCEDENTE, em caso de descumprimento das demais obrigações
contratuais ou norma da legislação pertinente;
13.1.2.4. Suspensão do direito de participar de licitações e
impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2
(dois) anos;
13.1.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a Administração
Pública Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
13.1.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração Pública.

13.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às
demais sanções previstas nos itens 13.1.2.1, 13.1.2.2, 13.1.2.3, 13.1.2.4,
13.1.2.5, 13.1.2.6.
13.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver,
e/ou de pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada
administrativa e/ou judicialmente.
13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao
processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a
ampla defesa à CONCESSIONÁRIA, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto
na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.
13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

13.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de
casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.

13.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONCESSIONÁRIA de indenizar integralmente eventuais danos
causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no
mesmo processo administrativo sancionatório.
13.7. As sanções relacionadas nos itens 13.1.3, 13.1.4 e 13.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.
13.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser
também aplicadas àqueles que:

13.8.1. Retardarem a execução do objeto;
13.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

13.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da
fase de lances.

13.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude
fiscal.

13.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios
de prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de
2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
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deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização –
PAR.

 
 
 

Referência: Processo nº 1500.01.0021300/2019-65 SEI nº 5612592
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