
 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES 

 

 

 

      EEDDIITTAALL  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  
  

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2017  

Tipo: MAIOR VALOR 

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a concessão de uso de espaços públicos, 

a título oneroso, de dependências localizadas no Nível 6 e parte do Nível 7 do Estádio 

Jorn. Felipe Drummond - Mineirinho, com a atribuição de encargos relacionados à 

prestação de serviços de gestão de empreendimento a ser proposto, incluindo o 

desenvolvimento, a implantação, a comercialização e a administração de atividades 

inerentes ao empreendimento proposto, por um período de 10 (dez) anos, conforme 

especificação técnica detalhada nos Anexos I, II e III deste instrumento convocatório. 

RECIBO 

 

A Empresa __________________________________________________ CNPJ n°. 

__________________________, retirou este Edital de licitação e deseja ser informada 

de qualquer alteração pelo e-mail: __________________________ ou pelo fax: 

_____________________. 

________________________ , aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 

(Assinatura) 

 

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO/SEESP OU 

PELO E-MAIL: pregao@esportes.mg.gov.br, PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS 

INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 

A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES NÃO SE RESPONSABILIZA POR 

COMUNICAÇÕES À EMPRESA QUE NÃO ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU PRESTAR 

INFORMAÇÕES INCORRETAS NO MESMO. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO  

1 – PREÂMBULO 

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Esportes - 

SEESP, realizará a licitação na modalidade de pregão presencial, em sessão pública, na 

sala n.º 06 localizada no 8.º andar do Prédio Minas na Cidade Administrativa localizada 

na Rodovia Papa João Paulo II, n.º 4.143, Bairro Serra Verde, CEP 30630-900, para a 

concessão onerosa de uso de espaços públicos no Estádio Jorn. Felipe Drummond - 

Mineirinho, com encargos para a prestação de serviços de gestão de uso a ser proposto, 

para racionalização do uso do espaço e atendimento das necessidades da população no 

entorno do Mineirinho, conforme as especificações contidas no Termo de Referência e  

Anexos, partes integrantes do presente Edital, 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. 

44.630, de 03 de outubro de 2007, nº 46.665, de 12 de dezembro de 2014, nº. 37.924, 

de 16 de maio de 1996, nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009 e n.º 46.557, de 11 de 

julho de 2014, pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG / SEF n.º 3.458, de 22 de julho de 

2003, nº 8.727 de 21 de setembro 2012 e nº 8.898 de 14 de junho 2013, pelas 

Resoluções SEPLAG nº. 58, de 30 de novembro de 2007 e nº. 38, de 08 de setembro de 

2016; aplicando-se subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as 

condições estabelecidas nesse edital e seus anexos, que dele constituem parte integrante 

para todos os efeitos legais. 

 

1.1 A licitação será realizada pela Pregoeira Rita de Cássia Carvalho Sales, Masp: 

1.018.282-2, tendo como Equipe de Apoio os seguintes servidores: Danielly Ferry 

Torrent, Masp: 1.397.008-2, Carlos Henrique Martins de Souza, Masp: 1.395.620-

6 e Rocio de Lima Gomes, Masp: 361.899-8, designados por meio da Resolução 

SEESP nº 28, de 07 de novembro do ano de 2016. 

1.1.1. Na ausência ou impedimento do pregoeiro designado, poderão atuar como 

pregoeiros os servidores oficialmente capacitados, listados no item 1.1. 
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1.1.2. A Pregoeira poderá convidar membros da equipe técnica que participaram 

da elaboração do Termo de Referência para compor a equipe de apoio, 

desde que autorizada por membro do Gabinete da Secretaria de Estado de 

Esportes.   

1.1.3. A abertura da sessão deste pregão terá início no dia 10 de novembro de 

2017, às 10:00 horas.  

1.1.4. 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 na documentação relativa ao certame. 

2 – OBJETO 

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

título oneroso, de dependências localizadas no Nível 6 e parte do Nível 7 do Estádio Jorn. 

Felipe Drummond - Mineirinho, com a atribuição de encargos relacionados à prestação de 

serviços de gestão de empreendimento a ser proposto, incluindo o desenvolvimento, a 

implantação, a comercialização e a administração de atividades inerentes ao 

empreendimento proposto, por um período de 10 (dez) anos, conforme especificação 

técnica detalhada nos Anexos I, II e III deste instrumento convocatório. 

  

3 – DDOO  PPEEDDIIDDOO  DDEE  EESSCCLLAARREECCIIMMEENNTTOOSS  EE  DDAA  IIMMPPUUGGNNAAÇÇÃÃOO  DDOO  AATTOO  

CCOONNVVOOCCAATTÓÓRRIIOO  

 

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 o 5º (quinto) dia após a publicação do aviso do Edital.  

3.2 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por escrito, 

por meio do e-mail: pregao@esportes.mg.gov.br. 

3.2.1 - Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se 

identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se 

pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para contato 

(endereço completo, telefone e e-mail). 

3.2.2 - Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio 

de e-mail àqueles que enviaram integral e corretamente as solicitações de retirada do 

Edital. 
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3.3 - Qualquer cidadão, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente Edital 

até o 5º dia após a publicação do aviso do Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a 

impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

3.3.1 - O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao 

Pregoeiro, a ser protocolizado junto Secretaria de Esportes na Cidade Administrativa – 

Prédio Minas – 8º andar – Rodovia Papa João Paulo II, 4.143 – Bairro Serra Verde – Belo 

Horizonte/MG – CEP 31.630-901 (a/c SEESP/SPGF/DLA), no horário de 08h00min (oito 

horas) às 17h00min (dezessete horas), observado o prazo previsto no subitem 0 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. 

3.4.1 - As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a 

este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes. 

3.4.2 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. 

3.4.3 - A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a 

decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame. 

3.4.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital exclui-se o dia do início 

e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias consecutivos. Só se iniciam e 

expiram os prazos em dia de expediente na Administração Pública. 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DE NÃO PARTICIPAÇÃO  

4.1 - Poderão participar da presente licitação todas as pessoas jurídicas legalmente 

autorizadas a atuarem do ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atenderem a as 

exigências contidas neste Edital. 

4.2 - Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 

4.2.1 - Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores, dissolução, 

liquidação ou sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

4.2.2 - Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou impedidas 

de contratar com a Administração Pública; 

http://www.compras.mg.gov.br/
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4.2.3 - Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração 

Pública Federal, Estadual ou Municipal; 

4.2.4 - Não atendam ao estipulado na cláusula 4.1. 

4.2.5 - Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado 

ou ocupante de cargo comissionado do Governo do Estado de Minas Gerais ou que 

tenham tido vínculo há menos de 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da 

publicação deste Edital. 

4.2.6 - Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 

aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 

recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que 

não agem representando interesse econômico comum; 

4.2.7 - Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art.9° da Lei Federal n° 

8.666 de 21 de junho de 1993. 

4.3 - É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na 

presente licitação. 

4.4 - Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste 

Edital. 

4.5 - O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação 

de sua proposta, independentemente do resultado do procedimento licitatório. 

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

estabelecidas neste instrumento convocatório. 

4.7 – É admitida a participação de empresas estrangeiras devidamente autorizadas a 

funcionar no país. 

   4.7.1 – As empresas estrangeiras deverão possuir, na data da assinatura do contrato, 

representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente. 

 

55  --  DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS  
 

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, ainda, as normas do art. 15 do Decreto Estadual nº 

44.786/08. 

 5.2 – Apresentação dos 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-
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financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva 

participação.  

5.3 – As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do 

consórcio na fase de licitação e durante a execução do contrato.  

5.4 – Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a constituição e o registro 

do consórcio, nos termos do compromisso referido no item 5.1.  

5.5 – Apenas os consórcios compostos exclusivamente por empresas de pequeno porte e 

microempresas poderão usufruir dos benefícios legais da Lei Complementar nº 123/06, 

desde que a soma do faturamento das empresas consorciadas não ultrapasse o limite 

previsto no inciso II, artigo 3º da LC n.º 123/06 (R$3.600.000,00).  

5.6 – Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, 

de 15 de junho de 2007, no que couber, todas as disposições relativas às microempresas 

e empresas de pequeno porte.  

5.7 – As empresa consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de 

um consorcio ou de forma isolada. 

6 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

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

DE HABILITAÇÃO”. 

6.1.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” 

deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao Pregoeiro, na 

sessão pública de abertura desta licitação, conforme endereço, dia e horário 

especificados abaixo. 

6.1.1.1 - Local da sessão pública deste pregão: sala n.º 06- localizada no 8.º 

andar do Prédio Minas na Cidade Administrativa localizada na Rodovia Papa João 

Paulo II, n.º 4.143, Bairro Serra Verde, CEP 30630-900; 

6.1.1.2 - Data da sessão pública do pregão: 09 de outubro de 2017; 

6.1.1.3 - Horário da sessão pública do pregão: 10:00h; 

6.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os 

seguintes dizeres: 
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SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES 

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 

PREGÃO PRESENCIAL – concessão de uso de espaços públicos, a título oneroso, de 

dependências localizadas no Nível 6 e parte do Nível 7 do Estádio Jorn. Felipe Drummond 

- Mineirinho  

ENVELOPE Nº. 1 – PROPOSTA COMERCIAL 

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

 

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES 

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 

PREGÃO PRESENCIAL – concessão de uso de espaços públicos, a título oneroso, de 

dependências localizadas no Nível 6 e parte do Nível 7 do Estádio Jorn. Felipe Drummond 

- Mineirinho  

ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

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

6.2 – A Secretaria de Estado de Esportes não se responsabilizará por envelopes de 

“Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao 

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

7 - DA VISTORIA TÉCNICA 

7.1 - Durante o período de elaboração das propostas, os licitantes poderão realizar 

vistoria técnica na área que será concedida, de forma a terem conhecimento pleno do 

local e das condições em que se encontra. 

7.1.1 - Para visitar a área, o licitante deverá entrar em contato com a 

Superintendência de Gestão de Estruturas Esportivas- SGEE no período de 05 de 

setembro de 2017 a 04 de outubro de 2017, das 9:00h às 12:00h e das 14:00h 

às 16:00h, por meio dos telefones (31)3915-4701 e (31)3915-4768 ou e-mail: 

gestaoestadios@esportes.mg.gov.br e henrique.tangari@esportes.mg.gov.br, para 

agendar a sua visita.  

7.1.2 – Haverá tolerância de atraso de até 30(trinta) minutos, comprovados pelo 

responsável pela visita. 

7.1.3 – É vedada a realização de visitas técnicas coletivas, de forma a resguardar 

o universo da concorrência do processo licitatório.  

mailto:gestaoestadios@esportes.mg.gov.br
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7.1.4- Admite-se que as licitantes contratem profissional técnico para esse fim 

específico, não sendo exigível que a visita realizada feita por engenheiro do 

quadro permanente das licitantes. 

7.1.5- O modelo de atestado de visita/declaração de renúncia à visita técnica, que 

deverá ser preenchido, se encontra no Anexo VIII deste Edital. 

7.2 – O envio da proposta implica na aceitação, pelo licitante, de todas as condições 

técnicas definidas para a implementação do empreendimento a ser proposto por meio 

deste Edital, especialmente dos Anexos I, II e III. 

8 - DO CREDENCIAMENTO 

8.1 - Na 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 desta licitação e a responder pela representada, devendo, 

ainda, identificar-se, exibindo a Cédula de Identidade ou outro documento equivalente 

(apresentando o original e cópia simples). 

8.2 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de 

procuração, com firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes 

especiais para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome do licitante. 

8.2.1 - No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 

licitante, deverá ser apresentado cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social 

juntamente com as alterações que comprovem sua capacidade de representação 

legal, com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de 

obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser 

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

8.2.2 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com 

firma reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá 

ser apresentada no momento do credenciamento, cópia autenticada do respectivo 

Estatuto ou Contrato Social acompanhado da última alteração estatutária ou 

contratual, e ata de eleição da Diretoria em exercício, no qual estejam expressos os 

poderes do signatário para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura. 

8.3 - O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei 

Complementar Federal nº. 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº. 44.630/07 e 

pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.727/2012, deverá comprovar a condição de 
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Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no momento do seu credenciamento no 

Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF. 

8.4 - A empresa licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo a seguir: 

DECLARAÇÃO 

A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., 

declara, sob as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação 

exigidos para participar do Pregão Presencial nº.:01/2017 

Data e local 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

8.4.1 - A pequena empresa que apresentar restrições na documentação relativa à 

comprovação de regularidade fiscal deverá fazê-la constar da Declaração de que 

trata o item 8.4 deste Edital, conforme modelo a seguir: 

DECLARAÇÃO 

A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., 

declara, sob as penas da lei, possuir restrição nos documentos de comprovação da 

regularidade fiscal, conforme faculdade prevista na Lei Complementar nº. 123, de 14 de 

dezembro de 2006, e firma o compromisso de que irá adotar todas as medidas 

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

regularização fiscal, caso venha a formular o lance vencedor, sob pena de aplicação do 

art. 12 da Lei Estadual nº. 14167, de 10 de janeiro de 2002, cumprindo plenamente os 

demais requisitos de habilitação para o Pregão Presencial nº. 01/2017. 

Data e local 

_____________________________________ 

Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

8.4.2 - Será facultado ao representante da empresa firmar a declaração de que 

trata esta cláusula, por ocasião do credenciamento. 

8.5 - O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo IV. 
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8.6 - A certidão, de que trata o item 8.4, e a declaração, de que trata o subitem 8.4.1, 

deverão ser apresentadas FORA DE QUALQUER ENVELOPE, juntamente com os 

documentos exigidos para credenciamento. 

8.7 – A autenticação dos documentos citados no item 8.1, poderá ser realizada por 

servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial (Redação dada 

pela Lei nº 8.883, de 1994), permitindo assim a apresentação do documento original 

acompanhado de cópia para conferência de sua autenticidade;  

8.8 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante 

credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

8.9 - A ausência do credenciado importará a imediata exclusão do licitante da sessão de 

lances e renúncia ao direito de manifestação de interposição de recursos.  

9 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

9.1 - As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, em papel 

timbrado da empresa, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a 

última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, 

borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais 

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

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

do Anexo V, deste Edital, e deverão constar: 

9.1.1 - Nome, CNPJ e inscrição estadual, endereço, telefone e fax da empresa 

proponente; 

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

data estipulada para a entrega dos envelopes; 

9.1.3 – Valor unitário e valor total para taxa mensal de uso de área de 6.680 m2 

especificada nos Anexos I e II deste Edital 

9.1.4 - Declaração de que o valor proposto será repassado livre de todos os custos 

e despesas, tais como custos diretos e indiretos, decorrentes de contratação de 

serviços técnicos, da aquisição de materiais e equipamentos, de quaisquer 

despesas operacionais, com mão-de-obra, de viagens e transporte, de tributos, de 

encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, de encargos comerciais e fiscais, 

taxas, seguros, de despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e de 

quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre os serviços decorrentes 
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do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da 

Concessionária. 

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

admitidas propostas que ofertem a totalidade do objeto deste Edital. 

9.3 - Todos os valores ofertados deverão ser apresentados em valor em reais, em 

algarismos com duas casas decimais após a vírgula. 

9.4 - Ocorrendo divergências entre os algarismos e o valor por extenso, prevalecerá o 

valor por extenso. 

9.5 - Todas as condições estabelecidas para os serviços de implantação e gestão do  

empreendimento a ser proposto, descritas no Anexo I, serão tacitamente aceitas pelo 

proponente com a apresentação de sua proposta comercial.   

9.6 – A proposta deverá vir acompanhada de declaração de sua elaboração 

independente, conforme modelo do Anexo VI. 

9.7 -  A proposta deverá conter o espaço pretendido para o uso proposto, respeitados os 

intervalos de área mínima de 2.907 m² e máxima de 4.409 m² quando uso do 

espaço prever circulação, ou com a área total do pavimento de  aproximadamente 

6.680 m². 

10 - DA HABILITAÇÃO 

Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de 

habilitação consignadas neste Edital. 

 

10.1 - REGULARIDADE JURÍDICA 

 

10.1.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas 

assinaturas das propostas comerciais, da declaração constante no Anexo IV deste Edital 

e do Contrato. 

10.1.1.1 Se for o caso, apresentar procuração por instrumento público 

conferindo poderes ao(s) responsável(is) pela empresa para praticar atos junto à 

Administração Pública. 

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

10.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores 

ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando 

de sociedades empresárias, cooperativas ou empresas individuais de responsabilidade 
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limitada e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou 

designação de seus administradores; 

10.1.4 Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária, acompanhado de prova da 

diretoria em exercício; 

10.1.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

10.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

10.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda - CNPJ; 

10.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, 

relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto do certame;  

10.2.3 - Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal 

da sede do licitante e perante a Fazenda Estadual de MG; 

 10.2.3.1 A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional 

será efetuada mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa 

da União – DAU por elas administrados, bem como das contribuições 

previdenciárias e de terceiros. 

 10.2.3.2 Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de 

contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de 

débitos relativos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Certidão de 

Débito Tributário – CDT, que poderá ser solicitada pelo site 

www.fazenda.mg.gov.br. 

10.2.4 - Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS;  

10.2.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com efeito de 

negativa nos termos da Lei n° 12.440/2011, nos termos do Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943; 

10.2.6 – A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser 

efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou 

positivas com efeitos de negativas. 

 

http://www.fazenda.mg.gov.br/
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10.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

10.3.1 - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da 

pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses; 

 

10.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.4.1 – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente à 

prestação de serviços de gestão de empreendimento, com no mínimo 700 m² de 

área, através da apresentação de atestado de desempenho anterior, ou documento 

equivalente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 

comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente 

licitação. Os atestados deverão conter: 

  10.4.1.1 nome empresarial e dados de identificação da instituição 

emitente (CNPJ, endereço, telefone, fax); 

  10.4.1.2 local e data de emissão; 

  10.4.1.3 nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do 

responsável pela veracidade das informações; 

  10.4.1.4 período de fornecimento/prestação de serviço; 

 

10.5 – DECLARAÇÕES 

 

10.5.1 - Declaração de que o licitante não se acha declarado inidôneo para licitar e 

contratar com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a 

Administração Estadual; e declaração de que o licitante não possui trabalhadores 

menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 

trabalhadores menores de 16 anos realizando qualquer trabalho, segundo 

determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela 

Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, na forma 

da lei. As declarações serão conforme modelos a seguir:  
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DECLARAÇÃO 

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

as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Data e local 

_____________________________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

DECLARAÇÃO 

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

as penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo 

na condição de aprendiz, na forma da lei. 

Data e local 

_____________________________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

10.6 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

10.6.1 - O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral – Cadastramento 

(CRC) emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento 

e Gestão– SEPLAG poderá apresentá-lo para utilizar-se de documento nele 

constante como substituto de documento exigido para este pregão presencial, 

desde que o documento do CRC esteja com a validade em vigor. Caso o documento 

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

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

pregão com a validade em vigor. 

10.6.1.1 – Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para 

este pregão presencial, sendo desconsiderados todos os outros documentos do 

CRC, mesmo que estejam com a validade expirada. 

10.6.2 - Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 

em cópia simples acompanhada do respectivo original para ser autenticada 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. 
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10.6.2.1 - Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do pregão 

presencial nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 

constitui meio legal de prova. 

10.6.2.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual 

indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo 

essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela 

verificação, o licitante será inabilitado. 

10.6.3 - O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a 

inabilitação do licitante vencedor. 

10.6.4 - Em se tratando de licitante empresa estrangeira, as exigências de 

habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, autenticados pelos 

respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado. 

  

11 - DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL E DO JULGAMENTO 

 

11.1 - No horário e local indicados no item 6 deste Edital será aberta a sessão de pregão 

presencial, iniciando-se com o credenciamento para identificação dos representantes dos 

licitantes interessados em participar do certame. 

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

11.1.2 - Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de uma 

empresa. 

11.1.3 - Quando a sessão do pregão presencial 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. 

11.1.4 - Ao ser credenciado outro representante legal para atuar em nome da 

empresa licitante, conforme item anterior, automaticamente cessarão os poderes do 

representante primeiro credenciado. 

11.1.5 - A documentação a ser exigida para o novo credenciamento será a mesma 

que se exigiu para o primeiro credenciamento. 

11.2 - Conjuntamente com os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão ao 

Pregoeiro a declaração de pleno atendimento às exigências do Edital e os envelopes 

contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação. 

11.2.1 - As pequenas empresas deverão entregar junto com a declaração de pleno 

atendimento às exigências do Edital, a certidão de comprovação do porte de 

pequena empresa conforme disposto no subitem 8.4.1 deste Edital. 
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11.3 - Iniciada a abertura do primeiro envelope de proposta, estará encerrado o 

credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes 

no certame. 

 

11.4 - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 

11.4.1 - Abertos os envelopes de propostas comerciais apresentados para o lote 

único, 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. 

11.4.2 – Dentre as propostas classificadas, o Pregoeiro classificará o autor da 

proposta de maior valor e aqueles que tenham apresentado propostas em valores 

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

participarem dos lances verbais. 

11.4.3 - Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições 

definidas na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 

subsequentes, até o máximo de 3 (três), incluída a proposta de maior preço, para 

que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos nas propostas apresentadas. 

11.4.3.1 - Se, aplicado o item 11.4.3, entre as classificadas para a fase de 

lances existirem licitantes com vínculo societário entre si, ou com vínculo 

decorrente de representação comercial, serão incluídas na fase de lances tantas 

licitantes quantas forem necessárias para garantir a existência de pelo menos 3 

(três) licitantes com efetiva autonomia disputando entre si, evitando assim que 

eventual acordo entre as empresas vinculadas frustre o caráter competitivo do 

procedimento e permita a obtenção de vantagem indevida. 

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

empatadas, independentemente do número de licitantes.  

 

11.5 - DOS LANCES VERBAIS 

11.5.1 - Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, 

por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e crescentes, a partir 

do autor da proposta classificada de maior valor e os demais. 

11.5.1.1 - O licitante poderá cobrir o seu próprio lance e não obrigatoriamente o 

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

lote único apenas o de maior valor.  
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11.5.1.2 - 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. 

11.5.2 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem 

empatadas, será realizado sorteio para determinar a ordem de apresentação dos 

lances.  

11.5.3 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 

manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior 

ordenação das propostas. 

11.5.4 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os 

participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances. 

11.5.5 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 

licitante desistente às penalidades constantes deste Edital. 

 

11.6 – JULGAMENTO 

 

Critério de julgamento 

 

11.6.1 - O critério de julgamento será o de MAIOR VALOR ofertado por metro 

quadrado para o lote único como pagamento mensal pela concessão de uso de 

espaços públicos no Estádio Jorn. Felipe Drummond - Mineirinho para a gestão de 

uso de espaço, observados os encargos definidos para o concessionário, as 

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

condições definidas neste Edital. 

 

Exame da aceitabilidade da proposta vencedora 

 

11.6.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o 

Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e 

valor, decidindo motivadamente a respeito. 

11.6.2.1 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade 

entre a proposta escrita de maior valor como pagamento mensal e o valor 

estimado da contratação. 

11.6.2.2 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os 

termos do Edital e que seu valor seja compatível com o valor estimado da 

contratação, esta poderá ser aceita. 
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11.6.3 - Sendo aceitável a oferta de maior valor, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação 

das suas condições habilitatórias. 

 

Análise da aceitabilidade do valor ofertado 

 

11.6.3.1 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta 

que não atender as exigências fixadas neste Edital ou determinar valor 

manifestamente inexequível. 

11.6.3.2 - Caso o pregoeiro entenda que o valor é inexequível, deverá, antes de 

desclassificar a oferta, solicitar que o licitante demonstre a exequibilidade de seu 

valor. Esta demonstração deverá ser feita na própria sessão do pregão, cabendo 

ao licitante a apresentação dos documentos comprobatórios dos valores 

informados; confirmada a inexequibilidade, e com a finalidade de tornar mais 

eficiente a licitação, o pregoeiro poderá convocar os licitantes para a 

apresentação de novos lances. 

11.6.3.3 - Para demonstração da exequibilidade do valor ofertado, serão 

admitidos: 

11.6.3.3.1 - planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a 

exame pela Administração; e 

11.6.3.3.2 - contratação em andamento com valores semelhantes. 

11.6.3.4 - O licitante que ofertar valor considerado inexequível pelo pregoeiro, e 

que não demonstre a sua exequibilidade, sujeita-se às sanções administrativas 

pela não-manutenção da proposta, previstas no art. 12 da Lei nº 14.167, de 

2002, sem prejuízo de outras sanções, inclusive aquela tipificada no art. 93 da 

Lei Federal nº 8.666, de 1993; 

 

Declaração do vencedor 

 

11.6.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o 

proponente vencedor. 

11.6.5 - Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, dentre 

aquelas que participaram da etapa de lances prevista no item 11.4.2, na ordem de 

classificação, verificando a sua aceitabilidade, e procedendo à verificação das 

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

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

um vencedor, o pregoeiro poderá refazer a etapa de lances prevista no item 11.4.2, 
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sendo a proposta de maior valor a primeira oferta que ficou de fora da etapa 

anterior. 

 

Preferência às pequenas e microempresas 

 

11.6.6 - Após a apuração da melhor proposta válida, observada a classificação das 

propostas até o momento, será assegurado às pequenas empresas o direito de 

preferência à contratação, observadas as seguintes regras. 

11.6.6.1 - O pregoeiro convocará a pequena empresa detentora da proposta de 

maior valor dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos 

valores sejam iguais ou inferiores em até 5% (cinco por cento) em relação ao 

valor apresentado pelo proponente vencedor, para que apresente nova proposta 

de valor SUPERIOR ao valor da melhor oferta inicial, no prazo de 05 (cinco) 

minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência. 

11.6.6.2 - Realizada nova oferta de valor, nos termos do subitem anterior, o 

pregoeiro examinará a aceitabilidade desta, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito. 

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

contendo a documentação de habilitação da pequena empresa que a tiver 

formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 

11.6.6.3.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado prazo de cinco dias úteis para a regularização da 

documentação, contados a partir da divulgação do resultado da fase de 

habilitação. 

11.6.6.3.2 - Se houver a necessidade de abertura do prazo para a pequena 

empresa regularizar sua documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a 

sessão do pregão presencial para o lote único e registrar em ata que todos os 

presentes ficam, desde logo, intimados a comparecer no dia, horário e local 

informados para a retomada da sessão de lances do lote em referência. 

11.6.6.4 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a pequena 

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

11.6.6.5 - Se a pequena empresa não apresentar proposta de valor ou não 

atender às exigências de habilitação, o pregoeiro convocará as pequenas 

empresas remanescentes que estiverem na situação de empate prevista no 

subitem 11.6.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

11.6.6.6 - Caso não haja pequena empresa dentro da situação de empate ou 

não ocorra a apresentação de nova proposta de valor ou não sejam atendidas as 
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exigências documentais de habilitação, o pregoeiro adjudicará o objeto do 

certame ao licitante originalmente declarado vencedor. 

11.6.6.7 - O disposto neste item 11.6.6 somente se aplicará quando a melhor 

oferta válida não tiver sido apresentada por pequena empresa. 

 

Negociação 

 

11.6.7 - Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o pregoeiro poderá 

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

 

Elaboração da ata 

 

11.6.8 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos 

os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada 

pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos licitantes. 

12 - DOS RECURSOS 

12.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 

concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, 

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

12.2 - O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato da sessão 

pública do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os 

demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 

(três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

12.3 - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso. 

12.3.1 - O prazo para abertura para manifestação de intenção de interposição de 

recurso somente ocorrerá no final da sessão pública do pregão presencial. 

12.4 - Os recursos e contrarrazões de recurso de qualquer natureza devem ser 

endereçados ao Pregoeiro e protocolados junto à SEESP, em dias úteis, no horário de 09 
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às 12 horas ou de 14 às 17 horas, o qual deverá receber, examinar e submetê-los à 

autoridade competente, que decidirá sobre sua pertinência. 

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

12.6 - O recurso terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas 

dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.7 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, 

bem como os que forem enviados por fax. 

12.8 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para a manifestação de intenção de 

interposição dos mesmos, sem que tenha havido manifestação dos licitantes, o Pregoeiro 

devolverá, aos licitantes julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, inviolados, podendo, todavia, retê-los até o 

encerramento da licitação. 

 

13 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

13.1 - O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexistir 

recurso, ou quando existir, for acolhido por ele com a posterior homologação do 

resultado pela Autoridade Competente. 

13.2 – Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos 

atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor, 

quando o pregoeiro mantiver sua decisão sobre o recurso, e homologará o procedimento 

licitatório. 

 

14 – DA CONTRATAÇÃO 

14.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante que tiver 

apresentado a proposta vencedora e aceita será convocado para firmar o termo de 

contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta do Anexo IX. 

14.1.1 – O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições 

demonstradas para habilitação para assinar o contrato. 

14.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura 

do contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes 

remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, já 

ultrapassada a fase da aplicação, nesta hipótese, do disposto no art. 5º do decreto 

estadual n° 44.630/07. 

14.1.3 - Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o 

licitante deverá manter sua última proposta registrada, podendo negociar este 

valor, aproximando-o da proposta mais vantajosa ou até superando-a, conforme 
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disposto no art. 9º, incisos XIV e XV da lei estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 

2002. 

14.2 - O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora 

deverá assinar o contrato, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do 

recebimento da comunicação, através de fax ou correio ou e-mail. 

14.3 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou 

instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se 

apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

14.4 – Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da assinatura do contrato, 

a licitante vencedora deverá prestar garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor total do contrato, em conformidade com o disposto no art. 56 da Lei 

federal 8.666/93. 

14.4.1 – A garantia prestada será liberada após o cumprimento integral de todas as 

obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, 

conforme dispõe o § 4º do art. 56 da Lei federal 8.666/93. 

14.4.2 – A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a 

contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a 

adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa. 

14.4.3 - A garantia prestada pela contratada responderá por todas as suas 

obrigações decorrentes do Contrato, inclusive as multas que a ela venham a ser 

aplicadas. 

 

15 – FRAUDE E CORRUPÇÃO 

15.1 -  O Estado de Minas Gerais, por meio de seu Órgão Competente, exige dos 

concorrentes/fornecedores/contratados que observem o mais alto padrão de ética 

durante a aquisição e execução de tais contratos. Em conseqüência desta política, 

o Estado: 

15.1.1 -  define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos 

mostrados abaixo: 

15.1.1.1 - “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento 

ou a solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a 

ação de um funcionário público no processo de aquisição ou 

execução do Contrato; 

15.1.1.2 - “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de 

influenciar um processo de aquisição ou a execução de um 

Contrato, e incluir prática conspiratória entre os concorrentes 

(antes ou após a apresentação da proposta) destinados a 

estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais não 
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competitivos e privar a contratante dos benefícios da 

competição livre e aberta; 

15.1.1.3 - “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjos entre 

dois ou mais concorrentes, destinado a estabelecer os preços 

das propostas a níveis artificiais não competitivos; 

15.1.1.4 - “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, 

diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a 

fim de influenciar a participação delas no processo de 

aquisição ou afetar a execução de um contrato; e 

15.1.1.5 - “prática obstrutiva” significa: 

15.1.1.5.1 -  destruir, falsificar, alterar ou esconder 

intencionalmente provas materiais para 

investigação ou oferecer informações falsas aos 

investigadores com o objetivo de impedir uma 

investigação do Órgão Competente do Estado de 

Minas, sobre alegações de corrupção, fraude, 

coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar, 

assediar ou intimidar qualquer parte envolvida 

com vistas a impedir a liberação de informações 

ou conhecimentos que sejam relevantes para a 

investigação; ou 

15.1.1.5.2 - agir intencionalmente com o objetivo de impedir o 

exercício do direito do Órgão Competente do 

Estado de Minas Gerais de investigar e auditar. 

15.1.2 - rejeitará uma proposta para adjudicação se o licitante, diretamente ou 

por um agente, envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, 

conspiratórias ou coercitivas durante a licitação; 

15.1.3 -  sancionará o licitante, na forma da Lei nº 8.666/93, se este, diretamente 

ou por um agente, envolver-se em práticas corruptas, fraudulentas, 

conspiratórias ou coercitivas durante a competição ou na execução de 

um contrato. 

 

16 - DO PAGAMENTO 

16.1 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, no valor definido na proposta 

vencedora para uso dos espaços públicos no Mineirinho, acrescido do quanto devido pela 

utilização dos serviços de água, esgoto e energia elétrica e pela imposição de sanções 

administrativas, nos termos e condições estabelecidos na minuta do Contrato, constante 

do Anexo IX deste Edital.  
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16.2 - A Concessionária deverá pagar o valor definido no item anterior pela utilização do 

espaço somente a partir do sétimo mês do Contrato, considerada a carência de 

seis meses, enquanto que as demais cobranças indicadas no referido item – utilização 

dos serviços de água, esgoto e energia elétrica, e as decorrentes da imposição de 

sanções administrativas – ocorrerão normalmente a partir do início do Contrato.  

16.3 – Ocorrendo atraso de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente, 

entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação do 

Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. 

16.4 – A Concessionária deverá garantir a manutenção dos requisitos de habilitação 

previstos no edital.  

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

17.1 – O licitante que causar o retardamento do andamento do certame, não mantiver a 

proposta, desistir da licitação, fraudar de qualquer forma o procedimento dessa licitação, 

apresentar documentação falsa, demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração; e o adjudicatário que, convocado dentro do prazo de validade da 

proposta, deixar de entregar documentação exigida neste edital, não assinar o contrato 

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

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

total do contrato, bem como praticar demais condutas vedadas pela legislação vigente, 

está sujeito à aplicação das seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 

8.666, de 1993, obedecidas as disposições da Lei nº. 13.994, de 18 setembro de 2001, e 

do Decreto nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012: 

17.1.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

17.1.2 - multas; 

17.1.3 - suspensão temporária do direito de licitar; 

17.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, no prazo não superior a 05 (cinco) anos. 

17.2 – As sanções previstas nos itens 17.1.1, 17.1.3 e 17.1.4 poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a do item 17.1.2, de acordo com a gravidade da infração, 

assegurada ampla defesa à Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação do ato e, de 10 (dez) dias, para a hipótese de aplicação da declaração de 

inidoneidade. 

17.3 - Extensão das penalidades 

17.3.1 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a 

Administração Pública poderá ser também aplicada àqueles que: 
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17.3.1.1 - retardarem a execução do pregão presencial; 

17.3.1.2 - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração; 

17.3.1.3 - fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal; 

17.3.1.4 - não mantiverem a proposta. 

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 - Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da 

proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento. 

18.2 – Qualquer pessoa poderá solicitar, por escrito, à Comissão de Licitações da 

Secretaria de Esportes, localizada na Rodovia Papa João Paulo II, n.º 4.143 – Cidade 

Administrativa – Prédio Minas, 8.º andar – Belo Horizonte/MG, esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório do pregão presencial, no prazo máximo de 

até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública, ou 

através do e-mail pregão@esportes.mg.gov.br no mesmo prazo.  

18.2.1 - Qualquer cidadão, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do 

presente Edital até o 5º dia após a publicação do aviso do Edital, cabendo ao 

Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

18.2.2 - Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se 

identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu 

esclarecimentos) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, 

telefone, fax e e-mail). 

18.2.3 – Caberá ao pregoeiro julgar e responder a petição de que tratam os 

subitens 18.2 e 18.2.1 no prazo de 3 (três) dias úteis contados da sua 

protocolização, apoiado pelo setor técnico responsável pela elaboração do edital ou 

pelo órgão jurídico, conforme o caso; 

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

18.2.4.1 - for acolhida a impugnação contra o ato convocatório; 

18.2.4.2 – o pregoeiro não responder dentro do prazo estabelecido no item 

18.2.4.3 – houver qualquer modificação no ato convocatório, exceto 

quando a alteração não afetar a formulação das propostas. 

18.2.5 - Os esclarecimentos das consultas formuladas serão divulgados mediante 

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

18.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do 

julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
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processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a 

elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

18.4 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão da 

do pregão. 

18.5 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme 

previsto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

18.6- A CONCESSIONÁRIA deverá iniciar a utilização/exploração do espaço, sob pena de 

rescisão, em até 06(seis) meses, contados a partir da assinatura do termo de concessão.  

18.7 – O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, com validade e eficácia, e acessível a todos 

os interessados. 

18.8 - É facultado à contratada subcontratar os serviços auxiliares e de administração 

geral, ou seja, os serviços que não envolvam, diretamente, as competências próprias à 

implementação e administração do uso proposto para área sob concessão, como, por 

exemplo, as obras e serviços de arquitetura e de engenharia necessários à adequação da 

área ao uso proposto, e os serviços de assessoria jurídica e de contabilidade.  

18.8.1 – O atestado exigido na licitação, e também na contratação, deverá ser 

apresentado pela licitante. 

18.8.2 - Não será aceito atestado emitido em nome de empresa subcontratada. 

18.8.3 – A subcontratação não exime o licitante, tampouco a Concessionária, das 

obrigações e responsabilidades decorrentes da licitação e da contratação. 

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

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em 

parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito 

e devidamente comprovado. 

18.10 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 

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

vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

18.11 - Informações complementares que visem obter mais esclarecimentos sobre a 

presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, no horário de 09h00 às 12h00 ou de 

14h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira, pelo tel: (31) 3915-4789 e (31) 3915-4789 

ou pelo e-mail: pregao@esportes.mg.gov.br e henrique.tangari@esportes.mg.gov.br. 

mailto:pregao@esportes.mg.gov.br
mailto:henrique.tangari@esportes.mg.gov.br


 

GGOOVVEERRNNOO  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  MMIINNAASS  GGEERRAAIISS  
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES 

 

________________________________________________________________________________________________________ 28 

18.12 - Este edital encontra-se disponível gratuitamente no site www.compras.mg.gov.br 

ou poderá ser obtido na Comissão de Licitações, (endereço do órgão/entidade), mediante 

pagamento de R$ 6,30 (seis reais e trinta centavos), para cobrir os custos com sua 

reprodução, e será fornecido mediante a apresentação do comprovante de pagamento da 

guia de recolhimento e tributos estaduais, devidamente autenticada por banco 

credenciado pelo Estado de Minas Gerais para receber tal pagamento. 

Belo Horizonte, 04 de setembro. 

Rita de Cássia Carvalho Sales  

PREGOEIRA 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2017  

 

 

1. OBJETO:  

 

Concessão de uso de espaços públicos, a título oneroso, de dependências localizadas no Nível 

6 e parte do Nível 7 do Estádio Jorn. Felipe Drummond - Mineirinho, com a atribuição de 

encargos relacionados à prestação de serviços de gestão de empreendimento a ser proposto, 

incluindo o desenvolvimento, a implantação, a comercialização e a administração de atividades 

inerentes ao empreendimento proposto, por um período de 10 (dez) anos. 

 

2. DA CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO  
 

Para os fins do disposto neste Termo de Referência, considera-se: 

 

I – Poder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal, ou o Município, em cuja 

competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra 

pública, objeto de concessão ou permissão; 

 

II – Concessionária: a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre 

capacidade para a prestação de serviço público, por sua conta e risco, e por prazo 

determinado.  

 

2.1 ÁREAS DE CONCESSÃO DE USO 

 

Concessão onerosa de uso de área mínima de, aproximadamente, 2.907 m² e máxima 

de 4.409 m² para propostas de uso com área de circulação, e de área de 

aproximadamente 6.680 m² para propostas de uso sem área de circulação, da área 

interna do Estádio Felipe Drummond, Mineirinho, em Belo Horizonte, MG, nos níveis 6 e 

7, devidamente delimitada conforme croquis de localização dispostos no Anexo I deste 

Termo de Referência, pelo período de 10 (dez) anos renováveis na formada lei. 

 

As propostas encaminhadas devem conter o espaço pretendido para o uso proposto, 

considerando os intervalos supracitados com área de circulação ou a área total do 

pavimento.   

 

 

2.2 ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 
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A CONCESSIONÁRIA de uso dos espaços descritos no item 2.1 será a responsável pelo 

desenvolvimento, comercialização, implantação e administração de empreendimento que 

seja aprovado pela Prefeitura de Belo Horizonte.   

 

Em caso de concessão parcial dos pavimentos, será vetada a utilização da área mínima 

de circulação para qualquer outra atividade que o fluxo do público. Deste modo, o espaço 

entre a face interna do guarda corpo à até 1,80m de distância horizontal deverá ser livre 

de qualquer obstáculo, segundo a NBR 9050. 

 

No caso de uso da área concedida para realização de eventos, além do licenciamento 

junto à Prefeitura de Belo Horizonte, haverá necessidade de prévia autorização junto ao 

PODER CONCEDENTE, em face de necessidade de verificação de compatibilidade com a 

agenda de outros eventos no Mineirinho. 

 

Fica desde já vedada a utilização da área para realização de feira de artesanato 

por já existir um termo de permissão onerosa vigente com esta Secretária com esta 

finalidade.  

 

Atividades inerentes à atuação da CONCESSIONÁRIA: Conceituação; Planejamento 

(jurídico, arquitetônico, comercial e financeiro); Pesquisa e seleção de empreendimentos, 

locações temporárias e pontos de publicidade; Elaboração e celebração de contratos; 

Planejamento, execução e acompanhamento de obras para adequação dos espaços; 

Gestão operacional e outras atividades necessárias para a execução deste objeto. 

 

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

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

implementação e administração do uso proposto para área sob concessão, como, por 

exemplo, as obras e serviços de arquitetura e de engenharia necessários à adequação da 

área ao uso proposto, e os serviços de assessoria jurídica e de contabilidade.  

A subcontratação não exime a CONCESSIONÁRIA das obrigações e responsabilidades 

decorrentes desta licitação e contratação. 

 

2.3 PUBLICIDADE E LOCAÇÕES TEMPORÁRIAS 

 

Toda ação de publicidade deverá ser previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE. 

Para tanto, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar-lhe um projeto, contendo as 
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especificações da ação pretendida, incluindo informações como o tipo de mídia, layout, 

dimensões, local e projeto de instalação, prazo de veiculação, empresa locatária, além de 

outras informações que o PODER CONCEDENTE julgar necessárias para a sua avaliação, 

vedada publicidade que conflite com eventual contrato de publicidade existente. 

 

Não será permitido utilizar a área para divulgação de material que possua: 

 conteúdo político-partidário; 

 conteúdo político-ideológico; 

 publicidade de estabelecimentos que, notoriamente, promovam, abriguem ou 

facilitem qualquer tipo de ato ilícito (crime ou contravenção), tais como 

cassinos, jogos de azar, prostituição, entre outros; 

 divulgação de organizações ou mensagens de cunho religioso; 

 mensagens de cunho discriminatório ou que façam apologia a atos de 

desobediência civil e desordem; 

 conteúdo ofensivo ao senso comum, a critério do PODER CONCEDENTE. 

 

Caberá à CONCESSIONÁRIA arcar com todas as despesas ocasionadas com a instalação 

dos estandes e quiosques – incluindo despesas com energia elétrica, água e esgoto, 

quando utilizados -, podendo repassar ao locatário tais custos. 

 

2.4 -     INFRAESTRUTURA DISPONIBILIZADA E OBRAS DE ADEQUAÇÃO 

 

A infraestrutura disponibilizada nos espaços físicos concedidos à CONCESSIONÁRIA está 

descrita na tabela apresentada no Anexo III deste Edital. 

 

Caso a CONCESSIONÁRIA queira realizar obras e adequações nos espaços públicos 

concedidos, deverá submeter o projeto para aprovação do PODER CONCEDENTE, além de 

arcar com todas as despesas. 

 

Não serão permitidas obras de adequação que interfiram na concepção arquitetônica do 

Mineirinho. 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 
DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO  

 

O horário de funcionamento do empreendimento será aquele licenciado junto à 

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. 
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No caso de evento de interesse da Administração Pública, realizados por meio de 

entidades públicas ou privadas, que impossibilite a utilização concomitante da área 

objeto desta Concessão de Uso, a CONCESSIONÁRIA deverá acatar solicitação de 

suspensão dos seus serviços. Nestes casos, o PODER CONCEDENTE comunicará à 

CONCESSIONÁRIA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, caso em que não 

caberá pagamento, pela CONCESSIONÁRIA, pro rata die, ou indenização ao PODER 

CONCEDENTE 

 

SERVIÇOS GERAIS 

 

Os serviços de segurança, limpeza, gestão de resíduos e manutenção das áreas 

concedidas serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

 

Os serviços de controle de pragas nas áreas da concessão de uso serão realizados pela 

CONCESSIONÁRIA. O planejamento da execução destes serviços deverá ser informado 

ao PODER CONCEDENTE com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência. Sempre que 

possível este serviço deverá ser concomitante ao eventualmente realizado no Estádio, 

evitando assim a migração de pragas de outros vetores para a área eventualmente não 

tratada. 

 

REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

 

A CONCESSIONÁRIA terá autonomia para definir a melhor forma e os valores de 

cobrança de eventuais sublocatários, sem a intervenção do PODER CONCEDENTE. 

 

Haverá uma carência de 06 (seis) meses 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 Termo de Concessão. Esta carência se justifica devido à necessidade da 

Concessionária em realizar as obras necessárias para dar início ao empreendimento 

proposto, conseguir as licenças e alvarás necessários, buscar seus colaboradores e 

parceiros, e para a própria maturação do negócio.  

 

PREÇO DE REFERENCIA 

 

O valor mínimo a ser ofertado pela área, a título de taxa de ocupação, é de R$ 25,14 

(vinte e cinco reais e quatorze centavos) por metro quadrado, por mês. 
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Fica desde já estabelecido que, além da Taxa de Ocupação do Espaço, caberá à 

CONCESSIONÁRIA arcar com todas as despesas necessárias à adequação da área 

concedida ao uso proposto e às eventuais condicionantes impostas pela PREFEITURA DE 

BELO HORIZONTE à obtenção do licenciamento.  

 

 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO DE REFERÊNCIA: 

 
Para a elaboração do preço de referência tomou-se por base o Laudo de Avaliação 

Locativa elaborado por profissional habilitado, aprovado pelo Parecer Técnico SEPLAG nº 

131/2017, em conformidade com os art. 10, 11 e 14 do Decreto Estadual nº 46.467 de 

2014. 

O referido laudo foi elaborado conforme metodologia normatizada pela NBR -14653-1 -  

Norma Brasileira de Avaliação de Bens da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). Foram levantados, no estudo, 20 (vinte) preços praticados no mercado de 

imóveis em condição imediata de uso ou que necessitam pequenas adequações para o 

inicio das atividades. 

JUSTIFICATIVA DA CONCESSÃO 

 

O Estádio Jornalista Felipe Drummond- Mineirinho apresenta áreas sem uso, com grande 

potencial de exploração, em função de sua localização privilegiada e da possibilidade de 

uso concomitante ao uso atual do estádio. 

 

Este Termo de Referência estabelece condições de forma a garantir a continuidade das 

atividades desenvolvidas hoje no Mineirinho, quais sejam: realização de eventos (arena e 

arquibancadas), alojamentos (Nível 5), uso de salas (Federações, administração, entre 

outros), depósitos, realização de feira de artesanato (Platô 1), exploração de 

estacionamentos, entre outros, e a possibilidade de melhor destinação de áreas ainda 

sem uso. Situações como acessos, áreas de estacionamento, utilização da infraestrutura 

predial (instalações hidráulicas, elétricas, de telefonia, de prevenção e combate a 

incêndio e pânico), bem como estabelecimento de horários, condições de vigilância são 

estabelecidas de forma a permitir o uso concomitante do estádio e das áreas objeto da 

Concessão de uso estabelecidas neste Edital. 

 

Dessa forma, além da ocupação de área desocupada da ordem de 6.680 m2 busca-se 

também com sua utilização benefícios sociais como a geração de emprego e renda e 

prestação de serviços aos moradores da região e da cidade. 
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A concessão de uso desses espaços públicos será onerosa, devendo a CONCESSIONÁRIA 

pagar ao PODER CONCEDENTE pelo uso dos espaços no Mineirinho. No termo de 

concessão de uso são atribuídos encargos à CONCESSIONÁRIA, os quais visam a garantir 

a adequada prestação dos serviços de implantação e gestão de empreendimento que ela 

venha a propor na área. 

 

A remuneração da CONCESSIONÁRIA poderá vir da cobrança de aluguéis do uso de 

espaços a terceiros que se instalarem naqueles espaços públicos, além da receita obtida 

com ações de publicidade, que poderão ser realizadas com a prévia aprovação do PODER 

CONCEDENTE. Para ser contratado, o licitante deverá demonstrar experiência no ramo de 

implantação e gestão de empreendimentos, comprovando que já realizou os serviços de 

administração de uso de áreas.  

 

Será contratado o licitante que oferecer o maior valor pelo uso da área.  

 

Está incluída no escopo da contratação a realização de investimentos pela Concessionária 

com o objetivo de adequar os espaços públicos ao uso proposto, de forma a obter o 

licenciamento junto à PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. 

 

JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 

 

A modalidade de licitação a ser realizada será a PREGÃO PRESENCIAL. Cabe esclarecer 

que não se optou por realizar um pregão eletrônico devido a restrições técnicas 

relacionadas ao portal de compras do Estado de Minas Gerais frente para 

operacionalização deste tipo de procedimento, onde ocorrerá entrada de recurso para o 

Estado mediante a concessão de uso.  

 

 

JUSTIFICATIVA DO TIPO DE LICITAÇÃO: 

 

MAIOR PREÇO OFERTADO pelo lote, nos termos da Legislação vigente e com 

observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do 

julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório.  
 

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:  

 

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO:  
 

Será critério para a aceitabilidade da proposta que o tipo de empreendimento planejado 

para a área garanta o “convívio” com os demais usos do Mineirinho e sua 

legalidade/possibilidade de licenciamento junto à PBH. Também é condição de 

aceitabilidade a apresentação de garantia contratual, a fim de assegurar o integral 

cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas. 



 

GGOOVVEERRNNOO  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  MMIINNAASS  GGEERRAAIISS  
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES 

 

________________________________________________________________________________________________________ 35 

 

 

LOCAL DOS SERVIÇOS:  

O contrato deverá ser executado no  6º e 7º andar do Estádio Jornalista Felipe Drummond, 

Mineirinho, em Belo Horizonte - Minas Gerais. 

 

NECESSIDADE DE GARANTIA CONTRATUAL 

 

Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, 

inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONCESSIONÁRIA 

apresentará garantia de 5% (CINCO POR CENTO) sobre o valor global do Termo de 

Concessão Onerosa de Uso, em uma das modalidades estabelecidas no art. 56 da Lei n.° 

8.666/1993, no prazo compreendido entre a adjudicação do objeto do certame até a data 

da assinatura do contrato.  

 

A garantia deverá vigorar durante todo o período de vigência do Termo de Concessão 

Onerosa de Uso, mantendo-se válida até 03 (três) meses após o término da Concessão.  

 

A garantia ficará sob a responsabilidade e à ordem do PODER CONCEDENTE. 

  

A garantia somente será restituída à CONCESSIONÁRIA após o integral cumprimento de 

todas as obrigações.  

 

Havendo repactuação de preços, acréscimo ou supressão de serviços, a garantia será 

acrescida ou devolvida, guardada a proporção de 5% (CINCO por cento) sobre o valor 

resultante da alteração, conforme o art. 56 §4º, da Lei 8.666/1993.  

 

Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive 

indenização a terceiros, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a fazer a respectiva reposição no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da data em que for notificada, pelo PODER 

CONCEDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

 

 

AANNEEXXOO  IIII  ––  PPLLAANNTTAASS  DDAA  ÁÁRREEAA  

 

 

 

FIGURA 1: ACESSO À ÁREA 
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FIGURA 2: ÁREA DISPONIBILIZADA MÍNIMA COM CIRCULAÇÃO - NÍVEL 6:  
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FIGURA 3: ÁREA DISPONIBILIZADA MÁXIMA COM CIRCULAÇÃO - NÍVEL 6: 
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FIGURA 4: ÁREA DISPONIBILIZADA MÍNIMA COM CIRCULAÇÃO - NÍVEL 7:  
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FIGURA 5: ÁREA DISPONIBILIZADA MÁXIMA COM CIRCULAÇÃO - NÍVEL 7:  
 
 
 

 



 

GGOOVVEERRNNOO  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  MMIINNAASS  GGEERRAAIISS  
 

 

________________________________________________________________________________________________________ 41 

 

AANNEEXXOO  IIIIII  ––  IINNFFRRAAEESSTTRRUUTTUURRAA  DDIISSPPOONNIIBBIILLIIZZAADDAA  

1 INFRAESTRUTURA DE REDES DE ÁGUA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E 

TELEFONIA: 

 

Poderá ser utilizada a infraestrutura já existente, na sua capacidade de atendimento. Correrão por 

conta da CONCESSIONÁRIA a instalação de medidores de forma a permitir a quantificação da água 

e energia elétrica consumidos que deverão ser ressarcidos ao PODER CONCEDENTE pelo valor 

cobrado pelas Concessionárias. 

Haverá necessidade de prévia autorização junto ao PODER CONCEDENTE para que sejam 

realizadas adaptações à rede atual para uso na área objeto desta Concessão de Uso. 

 

2 ACESSOS:  

Se darão prioritariamente pelo Portão 3 na Avenida Chafir Ferreira e passarelas 703 (entre radiais 

29 e 30) e 704 (entre radiais 31 e 32), conforme indicado no Anexo I.  

Caso haja interesse da CONCESSIONÁRIA será permitida a construção de passarela exclusiva para 

o Nível 6, mediante prévia autorização do PODER CONCEDENTE a quem o projeto da passarela 

deverá ser submetido para aprovação. 

O Acesso ao Nível 6 se dará pelas escadas situadas entre as Radiais 30 a 31 e Radiais 42 a 43 e 

poderá ser feito também pelos elevadores (entre radiais 29 e 30 e entre radiais 44 e 45) que 

deverão ter paradas programadas exclusivamente para os níveis 6 e 7, com reparos, manutenção e 

operação por conta da CONCESSIONÁRIA.  

 

3 ESTACIONAMENTO: 

Será utilizado estacionamento no Platô 3, junto ao Portão 3 na Avenida Chafir Ferreira, Caberá à 

CONCESSIONÁRIA administrar os estacionamentos por intermédio de empresa especializada, 

fornecendo até 20 (vinte) credenciais de acesso aos veículos do PODER CONCEDENTE ou por ele 

indicados. 

 

4 PPCIP – PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 

Deverá ser executado levando–se em conta o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico 

aprovado para todo o estádio. Poderão ser utilizadas águas de reservatórios específicos para 

combate a incêndio. 
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5 VIGILÂNCIA / DEPÓSITOS 

São de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA o controle do acesso, a segurança e 

vigilância nas áreas objeto desta Concessão de Uso. 

A utilização de depósitos para materiais deverá estar contemplada no Licenciamento e PPCIP a 

serem aprovados para a área em função do novo uso. 
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AANNEEXXOO  IIVV  ––  MMOODDEELLOO  DDEE  CCRREEDDEENNCCIIAAMMEENNTTOO  

PROCURAÇÃO 

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à 

______________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com 

qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) 

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

Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), 

a quem confere(m) amplos poderes para junto ao Governo do Estado de Minas Gerais 

(ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) 

praticar os atos necessários para representar a outorgante na  licitação na modalidade de 

pregão presencial n.º (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos 

recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para 

desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais 

condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 

quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de 

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

de apenas uma licitação). 

 

Local, data e assinatura 

 

 

 

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

(preenchida em papel timbrado da licitante) 
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º01/2017 

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a concessão de uso de espaços públicos, 

a título oneroso, de dependências localizadas no Nível 6 e parte do Nível 7 do Estádio 

Jorn. Felipe Drummond - Mineirinho, com a atribuição de encargos relacionados à 

prestação de serviços de gestão de empreendimento a ser proposto, incluindo o 

desenvolvimento, a implantação, a comercialização e a administração de atividades 

inerentes ao empreendimento proposto, por um período de 10 (dez) anos, conforme 

especificação técnica detalhada nos Anexos I, II e III deste instrumento convocatório. 

Razão social  

CNPJ  

Inscrição estadual  

Endereço  

Telefone/fax  

Nome do representante legal  

Endereço residencial do representante legal  

Estado civil do representante legal  

Identidade do representante legal  

Nacionalidade do representante legal  

CPF do representante legal  

Endereço eletrônico  

E-mail   

 

À SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Em atendimento ao Edital do Pregão Presencial em epígrafe, apresentamos a seguinte 

proposta: 

 

ITEM ÚNICO 

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a concessão de uso de espaços públicos, a 

título oneroso, de dependências localizadas no Nível 6 e parte do Nível 7 do Estádio Jorn. 

Felipe Drummond - Mineirinho, com a atribuição de encargos relacionados à prestação de 

serviços de gestão de empreendimento a ser proposto, incluindo o desenvolvimento, a 
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implantação, a comercialização e a administração de atividades inerentes ao 

empreendimento proposto, por um período de 10 (dez) anos.  

 

VALOR DO USO MENSAL POR METRO QUADRADO: R$ __________ 

 
*ÁREA PRETENDIDA PARA O USO PROPOSTO EM M²: ________ 

 
VALOR MENSAL PARA __________ M²: R$ __________ 

 

 

*OBS: Respeitados os intervalos de área mínima de 2.907 m² e máxima de 4.409 

m² quando uso do espaço prever circulação, ou com a área total do pavimento de 

aproximadamente 6.680 m². 

 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA (não inferior a 60 dias): _____ (por extenso) dias. 

 

Declaramos que o item desta proposta corresponde exatamente às especificações e 

exigências contidas neste Edital e em seus Anexos, às quais aderimos formalmente.  

 

OBS: Conforme registrado no Termo de Referência, o valor mínimo a ser ofertado pela 

área, a título de taxa de ocupação, deverá ser de R$25,14 (vinte e cinco reais e quatorze 

centavos).
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ANEXO VI – MMOODDEELLOO  DDEE  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  IINNDDEEPPEENNDDEENNTTEE  DDEE  PPRROOPPOOSSTTAA 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

[IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO] 

 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como representante devidamente 

constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE] (doravante denominado [Licitante]), 

para fins do disposto no item [COMPLETAR] do Edital [COMPLETAR COM IDENTIFICAÇÃO DO 

EDITAL], declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, 

que: 

(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo 

Licitante], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

[IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO], por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa;  

(b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, 

discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial 

ou de fato da [IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO], por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa;  

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir 

na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

[IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO] quanto a participar ou não da referida 

licitação;  

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

direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer 

outro participante potencial ou de fato da [IDENTIFICAÇÃO DA 

LICITAÇÃO] antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

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

direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de 

qualquer integrante de [ÓRGÃO LICITANTE] antes da abertura oficial 

das propostas; e  

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração 

e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.   

___________, em __ de ________________ de ______ 

________________________________________________________________ 

(REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE) 
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AANNEEXXOO  VVIIII  ––  MMOODDEELLOO  DDEE  AATTEESSTTAADDOO  DDEE  CCAAPPAACCIIDDAADDEE  TTÉÉCCNNIICCAA  

 

 

Atesto para a finalidade de licitação que a empresa (NOME DA EMPRESA) 

_____________________________, CNPJ nº __________________, sediada (ENDEREÇO 

COMPLETO) _______________________________________, executou satisfatoriamente 

a prestação de serviço de administração (implantação e gerenciamento de 

empreendimento) em área de _____ metros quadrados, durante o período de (DD/MM/AA) 

________ a _______. 

 

Local e Data 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Empresa: 

Endereço: 

Nome: 

Função/Cargo: 

Telefone, fax e e-mail: 
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AANNEEXXOO  VVIIIIII    

AATTEESSTTAADDOO  DDEE  VVIISSIITTAA  //  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  RREENNÚÚNNCCIIAA  ÀÀ  VVIISSIITTAA  

TTÉÉCCNNIICCAA  

 

EDITAL:                                              LOTE:  

OBJETO: 

 

EMPRESA: 

ATESTADO DE VISITA 

 

           Atestamos que a empresa……. através do seu responsável 

técnico……., visitou o local da concessão, tomou conhecimento de  todas as 

informações e das condições locais para  o  cumprimento das obrigações 

objeto da licitação relativa ao  Edital nº             ______/20_____. 

 

(cidade),             de                          de 20_. 

 

 

 

Servidor Público que acompanhou a visita técnica............ 

Masp: ............ 

Secretaria de Estado de Esportes: ..................... 

Função na Secretaria de Estado de Esportes: ..................... 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

OU 

 

DECLARAÇÃO DE  RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA 

(Emitir em Papel timbrado da empresa) 

(Nome) .....................responsável legal da 

empresa.................................. CNPJ ......................... 

Endereço ........................... Fone......................Fax: ......... 

E-mail: ............ 

 

Declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a 

prestação dos serviços constantes do objeto do Edital nº.........., e o quadro 

técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução 

dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e 

elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, 

responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa 

proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que 

represento. 

 

Cidade (sede da empresa), .... de ....................... de ....... 

 

 

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa 

Carteira de Identidade: ............ 

órgão Expedidor: ..................... 
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AANNEEXXOO  IIXX  --  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  

CONTRATO N.º xxxx/2017 

Contrato de concessão onerosa de uso de espaços 

públicos de dependências localizadas no Nível 6 e 

parte do Nível 7 do Estádio Jorn. Felipe 

Drummond - Mineirinho, que entre si celebram o 

Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de 

Estado de Esportes e a empresa. 

Contrato originário da licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n.º 01/2017, 

para contratação de concessão onerosa de uso de espaços públicos no Estádio Jorn. 

Felipe Drummond - Mineirinho, com encargos para a prestação de serviços de 

administração de área concedida. 

 

Pelo presente instrumento, o Estado de Minas Gerais, Entidade de Direito Público, por 

intermédio da Secretaria de Estado de Esportes, inscrita no CNPJ sob o n° 

08.631.821/0001-38,, situada na Rodovia Papa João Paulo II, n° 4.001, 8º andar, Prédio 

Minas – Bairro Serra Verde – CEP: 31630-901 – Belo Horizonte/MG, doravante 

denominada CONCEDENTE, representado neste ato pelo Sr. (Sra.) _______________, 

nacionalidade, estado civil, inscrito (a) no CPF sob o nº. ________________, portador 

(a) do RG nº. ___________________, conforme delegação contida na (verificar ato de 

delegação) e Empresa __________________________, inscrita no CNPJ sob o n° __. 

___. ___/____-__, situada na (endereço), neste ato representada pelo Sr. (Sra.) 

_______________, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito (a) no CPF sob o nº. 

________________, portador (a) do RG nº. ___________________, residente e 

domiciliado (a) na (endereço), doravante denominada CONCESSIONÁRIA sujeitando-se 

as partes às determinações contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 

alterações posteriores, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

alterações posteriores, Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001 e Decreto 

nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, com suas alterações posteriores. 

 

PODER CONCECENTE: 

Endereço:  

CNPJ:  

Representante Legal: (inserir nome, número do MASP e do CPF) 
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CONCESSIONÁRIA: 

Endereço:  

CNPJ:     Inscrição Estadual:  

Representante Legal: (inserir o nome, número do documento de identidade e do CPF) 

 

Cláusula Primeira - DO OBJETO 

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

de dependências localizadas no Nível 6 e parte do Nível 7 do Estádio Jorn. Felipe 

Drummond - Mineirinho, com a atribuição de encargos relacionados à prestação de 

serviços de gestão de empreendimento a ser proposto, incluindo o desenvolvimento, a 

implantação, a comercialização e a administração de atividades inerentes ao 

empreendimento proposto, por um período de 10 (dez) anos, de acordo com as 

especificações e detalhamentos consignados no Anexo I do PREGÃO PRESENCIAL nº 

01/2017 que, juntamente com a proposta da CONCESSIONÁRIA, passam a integrar este 

instrumento, independentemente de transcrição. 

Cláusula Segunda - DO PREÇO 

O valor mensal devido pela CONCESSIONÁRIA, a título de pagamento pelo uso dos 

espaços públicos no Estádio Jorn. Felipe Drumond – Mineirinho é de R$_____/m2 

perfazendo para _______ m2 o total mensal de R$_______ (). 

Cláusula Terceira – DO PAGAMENTO 

Caberá à CONCESSIONÁRIA efetuar, após o recebimento do DAE (Documento de 

Arrecadação Estadual) ou outro instrumento equivalente, até o quinto dia útil do mês 

imediatamente subsequente, os pagamentos referentes: 

I - ao valor decorrente da taxa de uso estabelecida na Cláusula Segunda; 

a) A cobrança deste item ocorrerá a partir do 07 (sétimo) mês de CONTRATO. 

II - aos serviços de água e esgoto utilizados; 

III – aos serviços de energia elétrica utilizados;  

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

Ocorrendo atraso de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente, entre 

as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação do Sistema 

Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. 
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Cláusula Quarta - DO REAJUSTE  

 
O preço cobrado pela CONCEDENTE pelo m² poderá ser reajustado anualmente, após o 

período de 12 (doze) meses de vigência do contrato.  

 

§ 1º O reajuste será condicionado à variação de preços de mercado, limitado ao Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, conforme Resolução Conjunta SEPLAG/SEF N° 

8.898, de 14 de julho de 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93.  

 

§ 2º Na falta do IPCA, a CONCEDENTE adotará outro índice que venha a ser 

regulamentado. 

Cláusula Quinta - DAS OBRIGAÇÕES 

Constituem obrigações das partes: 

I - Da CONCESSIONÁRIA  

a) Prestar os serviços de administração de área concedida, na forma estabelecida neste 

CONTRATO, no Edital e seus Anexos, obedecendo à legislação pertinente; 

b) Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários, 

trabalhistas e sociais resultantes da contratação; 

c) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da implantação e gestão de 

empreendimento proposto para área concedida; 

d) No caso da comercialização de ações de publicidade, submeter à aprovação do PODER 

CONCEDENTE 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, valor a ser 

cobrado, além de outras informações que o PODER CONCEDENTE julgar necessárias para 

a sua avaliação. 

e) 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 (crime ou 

contravenção), tais como cassinos, jogos de azar, prostituição, entre outros, divulgação 

de organizações ou mensagens de cunho religioso, mensagens de cunho discriminatório 

ou que façam apologia a atos de desobediência civil e à desordem, e outros que sejam 

ofensivos ao senso comum, a critério exclusivo do PODER CONCEDENTE.  

f) A CONCESSIONÁRIA poderá apenas utilizar as áreas definidas nos Anexos I e II do 

Edital; 
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g) Caberá à CONCESSIONÁRIA arcar com todas as despesas ocasionadas com a 

adequação da área ao uso proposto, inclusive condicionantes para licenciamento da 

atividade exigidas pela PREFEITURA DE BELO HORIZONTE – incluindo despesas com 

energia elétrica, água e esgoto, quando utilizados. 

h) Não serão permitidas obras de adequação que interfiram na concepção arquitetônica 

Do Mineirinho, a exclusivo critério do PODER CONCEDENTE. 

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

que venham a majorar as despesas comuns; 

j) Adequar as necessidades de suas atividades à capacidade técnica das instalações 

disponibilizadas; 

k) Manter em perfeitas condições de uso as dependências e equipamentos vinculados à 

exploração do empreendimento, responsabilizando-se por eventuais danos; 

l) Cuidar para que toda adequação (elétrica, hidráulica, etc.) feita na área concedida 

sigam as normas do INMETRO e os padrões estabelecidos pelo PODER CONCEDENTE para 

seu adequado funcionamento; 

m) Realizar o processo de administração de área concedida, executando as atividades de 

gestão operacional, ou seja, rotinas e procedimentos administrativos, financeiros, 

jurídicos e contábeis, incluindo: 

n) Zelar pela limpeza da área sob concessão. 

o) Verificar a execução dos serviços de limpeza, de manutenção, de segurança e de 

gestão de resíduos nas áreas concedidas. 

p) Permitir o acesso aos seus arquivos e instalações, de forma a facilitar o levantamento 

de informações e a realização de estudos e de auditoria, por agentes designados pelo 

PODER CONCEDENTE; 

q) Realizar e manter um cadastro interno de seus empregados; 

r) Arcar com todos os ônus de natureza trabalhista e previdenciária, incluídas as 

indenizações por acidentes, moléstias e outros fatos de natureza profissional e/ou 

ocupacional de seus empregados; 

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

t) Atender, de imediato, as solicitações quanto às substituições de empregados que não 

sejam qualificados ou mesmo entendidos como inadequados para a prestação dos 

serviços; 

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

e pessoais), diretos e indiretos, causados ao PODER CONCEDENTE e a terceiros, por ação 
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ou omissão de seus empregados, contratados ou prepostos envolvidos na execução do 

contrato;  

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

causados ao PODER CONCEDENTE e a terceiros, por ação ou omissão de seus 

empregados, contratados ou prepostos envolvidos na execução do contrato;  

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

extrajudiciais necessárias para reparar os danos e prejuízos causados, sendo de sua 

responsabilidade eventuais reclamações cíveis, criminais ou trabalhistas que possam 

surgir em decorrência do evento danoso; 

x) Contratar, por sua conta, pelo menos, os seguintes seguros: 1) cobertura básica 

(incêndio, queda de raio e explosão de qualquer natureza); 2) cobertura de seus bens e 

mercadorias; 3) responsabilidade civil (por qualquer dano e prejuízo, material ou 

pessoal, direto e indireto, que sua atuação causar ao PODER CONCEDENTE e a terceiros, 

inclusive aqueles decorrentes de eventual adequação da infraestrutura do Mineirinho e 

instalação do estabelecimento, por ação ou omissão de seus empregados, contratos ou 

prepostos); 

y) Deverá iniciar a utilização/exploração do espaço, sob pena de rescisão, em até 

06(seis) meses, contados a partir da assinatura do termo de concessão. 

z) Em caso de concessão parcial dos pavimentos, será vetada a utilização da área 

mínima de circulação para qualquer outra atividade que o fluxo do público. Deste modo, 

o espaço entre a face interna do guarda corpo à até 1,80m de distância horizontal deverá 

ser livre de qualquer obstáculo, segundo a NBR 9050. 

 

II - Do PODER CONCEDENTE 

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

anexos; 

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

que se dará ciência à CONCESSIONÁRIA; 

c) Comunicar à CONCESSIONÁRIA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer 

irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do CONTRATO, 

assinando-lhe prazo para regularização, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções 

legais e contratualmente previstas; 

d) Assegurar ao pessoal da CONCESSIONÁRIA livre acesso às instalações, para a plena 

execução do CONTRATO; 
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Cláusula Sexta - DAS PENALIDADES 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência da CONCESSIONÁRIA, sujeitando-a às seguintes sanções: 

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

performance; 

II. Multa, nas seguintes hipóteses, valores e percentuais: 

a. Por atraso no pagamento do valor mensal contratado pela concessão de uso 

dos espaços públicos e dos valores relativos aos serviços de água e esgoto, e 

de energia elétrica, nos termos dos itens I a IV da Cláusula Terceira deste 

CONTRATO: 

a.1) até 30 (trinta) dias de atraso: 10 % (dez por cento) sobre o valor 

devido; 

a.2) a partir do 31° dia de atraso: 20 % (vinte por cento) sobre o valor 

devido; 

a.3) a falta de documento para o pagamento das obrigações da 

CONCESSIONÁRIA não a exime da incidência de multa por atraso no 

pagamento. 

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

promovidas pelos órgãos e entidades da Administração Pública, nos termos da Lei 

Estadual n.º 13.994, de 18 de setembro de 2001, e da Lei Federal n.º 8.666, de 

21 de junho de 1993; 

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

casos de irregularidades consideradas graves, tais como: 

a. Alteração ou adulteração de documento; 

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

falsos; 

c. Realização dos encargos atribuídos à CONCESSIONÁRIA por terceiros não 

autorizados. 

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

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não 

superior a 05 (cinco) anos; 
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VI. Rescisão unilateral do CONTRATO, sujeitando a CONCESSIONÁRIA ao pagamento 

de indenização ao PODER CONCEDENTE por perdas e danos, bem como 

ressarcimento da diferença de custo para a contratação de outro fornecedor; 

a. É hipótese de rescisão contratual a ocorrência de atraso superior a 90 

(noventa) dias no pagamento de qualquer dos valores constantes da Cláusula 

Terceira deste CONTRATO. 

VII. Independentemente da aplicação de multa, será aplicada a pena de advertência 

prevista no inciso I desta CLÁUSULA sempre que forem constatadas 

irregularidades para as quais a CONCESSIONÁRIA tenha concorrido direta ou 

indiretamente; 

VIII. A sanção prevista no item II desta CLÁUSULA poderá ser aplicada 

cumulativamente às dos demais itens, de acordo com a gravidade da infração, 

facultada ampla defesa à CONCESSIONÁRIA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da intimação do ato; 

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

quando cabíveis; 

X. A aplicação de qualquer penalidade será sempre precedida de processo 

administrativo, com o devido processo legal e ampla defesa; 

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

intimação da empresa apenada;  

XII. O valor devido a título de multa poderá ser acrescido do que o PODER 

CONCEDENTE tiver a receber;  

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

devedora a processo de execução fiscal;  

XIV. São aplicáveis à presente licitação, inclusive, as sanções penais estabelecidas na 

Lei Federal nº 8.666/93, bem como as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor. 

Cláusula Sétima - DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da execução do termo de concessão será exercida por meio dos 

servidores designados para este fim, conforme termo de designação assinado pelo 

Secretário de Estado de Esportes e anexado a este processo, aos quais competirá 

zelar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o previsto na 

proposta da CONCESSIONÁRIA. Em caso de eventual irregularidade, inexecução 

ou desconformidade na execução do termo de concessão, o agente fiscalizador 
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dará ciência ao PODER CONCEDENTE do sucedido, fazendo-o por escrito, bem 

assim das providências exigidas da CONCESSIONÁRIA para sanar a falha ou 

defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total 

do termo de concessão, ainda que imposto a terceiros, será única e exclusiva 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

 

A CONCESSIONÁRIA se sujeita pela administração e uso do espaço licitado a 

todas as normas aplicáveis à exploração do local, em especial o licenciamento 

perante a Prefeitura Municipal, às exigências da vigilância sanitária impostas pelo 

poder público e às medidas de segurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros, além 

das normas aqui descritas. 

A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a permitir a vistoria do espaço por funcionários 

designados pelo PODER CONCEDENTE, por fiscais da Prefeitura e por pessoal 

designado pelo Corpo de Bombeiros e/ou Polícia Militar, sem que haja necessidade 

de prévio aviso. 

A fiscalização de que trata esta cláusula se dará 15 (quinzenalmente) até a data 

de finalização das intervenções necessárias para a preparação do espaço para o 

uso proposto. 

Posteriormente, a fiscalização do termo de concessão será semestral. 

Parágrafo único. 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 ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza 

técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil. 

Cláusula Oitava – DA VIGÊNCIA 

Este contrato tem vigência por 10 (dez) anos, a partir da data da publicação de seu 

extrato. 

Cláusula Nona - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Das decisões proferidas pela Administração caberão: 

I - Recurso, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, 

nos casos de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou 

rescisão do contrato; 

II – Representação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão, 

de que não caiba recurso hierárquico; 
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III – Pedido de Reconsideração, da decisão do Secretário de Estado, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato, na hipótese de aplicação da sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração. 

Parágrafo Único - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de 

quem praticou o ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 

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

autoridade competente, devendo, neste caso, a decisão ser proferida no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade. 

Cláusula Decima - DA RESCISÃO 

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

previstos nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, e 

amigavelmente nos termos do Art. 79, inciso II, combinado com o Art. 78 da mesma Lei. 

§ 1° - Se ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada destinação diversa da prevista 

no termo ou contrato, ou for descumprida qualquer outra obrigação, haverá a rescisão 

imediata do respectivo termo. 

§2º - Se O CONCESSIONÁRIO não iniciar a utilização/exploração do espaço em até 

06(seis) meses, contados a partir da assinatura do termo de concessão, haverá a 

rescisão imediata do respectivo termo. 

§ 3º - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

§ 4º - As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material de 

propriedade da outra parte, acaso em seu poder. 

§ 5º - No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o devido 

processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de a 

CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

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

conforme o caso: 

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

II - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

III - Indenizações e multas. 
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§7º - O CONCESSONARIO em caso rescisão deverá liberar o espaço do 6º e 7 andar do 

Mineirinho no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a ser acertado junto ao Poder 

CONCEDENTE com base no uso proposto para a área concedida. 

Cláusula Décima Primeira– DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 

A CONCESSIONÁRIA deverá observar os mais altos padrões éticos durante a execução do 

Contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira, conforme 

indicado a seguir: 

I – A CONCESSIONÁRIA deve permitir que o Órgão Competente do Governo de Minas 

Gerais inspecione suas contas, registros e quaisquer outros documentos relativos a 

apresentação de ofertas e cumprimento do Contrato e submetê-los a uma auditoria por 

auditores designados pelo Órgão Competente do Governo de Minas Gerais. Para isso, a 

CONCESSIONÁRIA deverá:  

(i) manter todos os documentos e registros referentes ao Contrato por um período de 

dez (10) anos após a conclusão dos trabalhos contemplados no respectivo contrato; e  

(ii) entregar todo documento necessário para a investigação de alegações de fraude 

ou corrupção e colocar os funcionários ou agentes que tenham conhecimento do Contrato 

à disposição para responder a indagações provenientes do pessoal ou de qualquer 

investigador, agente, auditor ou consultor apropriadamente designado para a revisão ou 

auditoria dos documentos. Caso a CONCESSIONÁRIA não cumpra a exigência ou de 

qualquer maneira crie obstáculos para a revisão do assunto por parte do Órgão 

Competente, o PODER CONCEDENTE, inteiramente a sua discrição, poderá tomar 

medidas apropriadas contra ela. 

II - Se, de acordo com o procedimento administrativo, ficar comprovado que um 

funcionário da CONCESSIONÁRIA, ou quem atue em seu lugar, incorreu em práticas 

corruptas, o Órgão Competente do Governo de Minas Gerais poderá declarar a 

CONCESSIONÁRIA e/ou seus funcionários diretamente envolvidos em práticas corruptas 

inelegíveis, temporária ou permanentemente, para participar de futuras licitações ou 

contratos. 

Cláusula Décima Segunda – DA GARANTIA FINANCEIRA 

A CONCESSIONÁRIA deverá prestar garantia no valor de R$  ___ (___ mil e ___reais), 

desde a data de assinatura do contrato e até que sejam cumpridas todas as obrigações 

contratuais, podendo optar por uma das modalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666, 

de 21 de junho de 1993. 
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I - A garantia será liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações 

contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 

4º do art. 56 da Lei federal 8.666/93. 

II - A garantia prestada pela CONTRATADA responderá por todas as suas obrigações 

decorrentes do contrato, inclusive as multas que a ela venham a ser aplicadas. 

Cláusula Décima Terceira  - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONCESSIONÁRIA 

não importará, de forma alguma, alteração contratual. 

II - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme 

previsto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

III – Todas as modificações, incorporações e benfeitorias realizadas no imóvel 

pertencerão ao Estado de Minas Gerais.  

Cláusula Décima Quarta- DA PUBLICAÇÃO 

O PODER CONCEDENTE providenciará a publicação deste CONTRATO no Diário Oficial de 

Minas Gerais em forma resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do Art. 

61 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Cláusula Décima Quinta - DO FORO 

Fica eleito o foro de Belo Horizonte para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste 

CONTRATO, em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é 

lavrado este CONTRATO que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas 

partes contratantes e pelas testemunhas abaixo, dele extraídas as necessárias cópias 

que terão o mesmo valor do original. 

 

Belo Horizonte,       de       de      . 

PODER CONCEDENTE: 

CONCESSIONÁRIA: 

TESTEMUNHAS:  


