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PARTE I - PREÂMBULO 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2101003000026/2014 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º: 26 /2014 – IEF/MG. 

 

MODALIDADE: Concorrência. 

 

TIPO: Menor valor da contraprestação a ser paga pelo Poder Concedente. 

 

OBJETO: Concessão administrativa para a gestão de áreas das Unidades de 

Conservação Parque Estadual do Sumidouro, Monumento Natural Estadual Gruta do 

Rei do Mato e Monumento Natural Estadual Peter Lund. 

 

PRAZO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA: 25 (vinte e cinco) anos, prorrogáveis na 

forma da Lei e deste Edital. 

 

O INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS – IEF, com interveniência do ESTADO 

DE MINAS GERAIS, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMAD, com sede na Rodovia Prefeito 

Américo Gianetti, s/nº, 1º andar, Prédio Minas, Bairro Serra Verde, em Belo 

Horizonte/MG, CEP 31630-900, inscrita no CNPJ sob o nº 18.746.164/0001-28 torna 

público que a abertura de licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, a ser julgada 

pelo critério de menor valor da contraprestação a ser paga pelo PODER 

CONCEDENTE, para a seleção de proposta mais vantajosa destinada à gestão, por 

meio de concessão administrativa, de áreas das Unidades de Conservação Parque 
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Estadual do Sumidouro, Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato e Monumento 

Natural Estadual Peter Lund, em conformidade com a legislação mencionada na 

Cláusula II.1.1 e demais cláusulas deste Edital. 

 

O Projeto de Parceria Público-Privada da Rota das Grutas Peter Lund – objeto deste 

Edital, foi incluído no Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas, por meio do 

Decreto Estadual nº 46.303, de 22 de agosto de 2013, conforme Deliberação nº 01 de 

1º de abril de 2013 do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas do Estado de 

Minas Gerais, publicada em 23 de abril de 2013 no Diário Oficial do Estado de Minas 

Gerais, tendo a sua licitação aprovada pela Deliberação nº 03, de 26 de agosto de 

2014 do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais. 

 

O presente Edital e seus Anexos, bem como as informações e estudos disponíveis 

sobre a PPP da Rota Lund poderão ser retirados nos seguintes sítios eletrônicos: 

www.compras.mg.gov.br, www.ppp.mg.gov.br, www.ief.mg.gov.br ou no Protocolo 

Geral do Prédio Minas, no endereço: Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n Prédio 

Minas, 1º andar, bairro Serra Verde em Belo Horizonte/MG, a partir do dia 24 de 

novembro de 2014, de segunda a sexta-feira, no horário de 09:00h às 17:00h, por meio 

de CD-ROM.  

 

Os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E GARANTIA DE 

PROPOSTA, a PROPOSTA COMERCIAL e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

serão recebidos por ocasião da sessão pública de recebimento dos envelopes, no 

Protocolo Geral do Prédio Minas, no endereço: Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n 

Prédio Minas, 1º andar, bairro Serra Verde em Belo Horizonte/MG, ATÉ O DIA 12 

(DOZE) DE JANEIRO DE 2015, NO HORÁRIO DE 09:00 (NOVE) HORAS ÀS 17:00 
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(DEZESSETE) HORAS, IMPRETERIVELMENTE . Não serão aceitos envelopes 

entregues fora do dia, horário e local estabelecidos. 

 

O início da SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES de DOCUMENTOS 

DE CREDENCIAMENTO E GARANTIA DE PROPOSTA (ENVELOPE nº 1) ocorrerá no 

DIA 13 (TREZE) DE JANEIRO DE 2015 às 10:00 (DEZ) horas, na sala 7, no 2º andar, 

Prédio Minas, localizado à Rodovia Prefeito Américo Gianetti, 4143, Bairro Serra Verde, 

Belo Horizonte/MG nos termos deste Edital.  

 

A data, horário e o local para a abertura do envelope contendo as PROPOSTAS 

COMERCIAIS (ENVELOPE nº 2) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 

n°3) serão definidos pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e comunicados a 

todas as LICITANTES, posteriormente à abertura dos envelopes anteriores, 

observadas as condições estabelecidas neste EDITAL. 

  

Somente será admitida a entrega dos ENVELOPES pessoalmente, sendo 

expressamente vedada qualquer outra forma de apresentação, inclusive por via postal. 

 

O aviso sobre este Edital será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e 

em outros jornais de grande circulação. Alterações posteriores ao aviso que afetem a 

formulação de propostas serão também divulgadas no Diário Oficial do Estado de 

Minas Gerais. Demais alterações serão disponibilizadas nos canais de comunicação 

previstos neste EDITAL. 

 

A CONCORRÊNCIA será realizada pela Comissão Especial de Licitação designada 

pela Portaria IEF nº 129, de 23 de outubro de 2014. 
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As referências às normas aplicáveis no Brasil e às aplicáveis especialmente a este 

EDITAL deverão ser compreendidas como referências à legislação que as modifiquem 

ou substituam. 

 

Para todas as referências de tempo contidas neste EDITAL será observado o horário 

oficial de Brasília – DF. 

 

A licitação será processada com inversão da ordem das fases de habilitação e 

julgamento, na forma do art.13, da Lei Federal nº 11.079/2004. 

 

A licitação foi precedida de audiência pública, realizada no dia 16 de abril de 2014, nos 

termos do artigo 39 da Lei federal n.º 8.666/93. 

 

A licitação foi precedida também de consulta pública, nos termos do artigo 10, inc. VI, 

da Lei federal n.º 11.079/04, no período de 08/08/13 a 16/11/2013. 
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PARTE II – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

II.1  Dos Dispositivos Legais Aplicáveis 

 

II.1.1 A presente licitação reger-se-á pelo disposto na Lei Federal n.º 11.079, de 30 de 

dezembro de 2004, com suas alterações, nas Leis Estaduais n.º 14.868, de 16 de 

dezembro de 2003, e n.º 14.869, de 16 de dezembro de 2003, pelo Decreto 

Estadual n.º 43.702, de 16 de dezembro de 2003, e, subsidiariamente, pelo disposto 

nas Leis Federais n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e n.º 8.666, de 21 de junho 

de 1993, Lei Federal nº 9.074/1995, pela Lei Estadual nº 13.994, de 18/09/01, com 

suas alterações, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 44.431, de 29/12/06, com 

suas alterações, pela Lei Estadual nº 19.477, de 12/01/2011, pela Lei Delegada nº 

180, de 20/01/2011 e pelo Decreto Estadual nº 45.902 de 27/01/2012, sem prejuízo 

dos demais dispositivos legais aplicáveis, obedecendo, ainda, às determinações do 

EDITAL. 

 

II.1.2 As referências às normas aplicáveis no Brasil deverão também ser 

compreendidas como referências à eventual legislação que as substitua, 

complemente ou modifique. 

 

II.2  Das Definições 

 

II.2.1 Aos termos e expressões grafados em caixa alta, no presente EDITAL e nos 

seus Anexos, deverão ser atribuídos os seguintes significados: 

 

ADJUDICATÁRIA: significa a PROPONENTE ou CONSÓRCIO declarado(a) 

vencedor(a) da LICITAÇÃO e convocado(a) para assinar o CONTRATO. 
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AGENTE DE GARANTIA: instituição financeira a ser contratada pela 

CONCESSIONÁRIA para a prestação de serviços de custódia, gerência e 

administração dos ativos relacionados às garantias de adimplemento do CONTRATO 

pelo PODER CONCEDENTE; 

 

ÁREAS DA CONCESSÃO: significa as áreas integrantes da CONCESSÃO, 

localizadas nas Unidades de Conservação Parque Estadual do Sumidouro, 

Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato e Monumento Natural Estadual Peter 

Lund, conforme Anexo II - Áreas da Concessão; 

 

ÁREA MÍNIMA DE CONCESSÃO (AMC): correspondente às áreas localizadas nas 

Unidades de Conservação do Parque Estadual do Sumidouro, Monumento Natural 

Estadual Gruta Rei do Mato e Monumento Natural Estadual Peter Lund sob as quais 

o PODER CONCEDENTE exerce posse e são consideradas indispensáveis para a 

preservação do OBJETO da  CONCESSÃO. 

 

ÁREA POTENCIAL DA CONCESSÃO (APC): compreende toda a área inserida nos 

limites da Unidade de Conservação sob a qual o PODER CONCEDENTE não exerce 

posse atual e que se encontra em processo de regularização fundiária desde a data 

de assinatura do CONTRATO. 

 

BENS REVERSÍVEIS: significa os bens vinculados à CONCESSÃO, integrantes ou 

não do patrimônio da CONCESSIONÁRIA, necessários à realização adequada e 

contínua do objeto do CONTRATO.  

 

CASO FORTUITO: significa o evento imprevisível e inevitável, decorrente de fato 

alheio à vontade das PARTES, porém proveniente de atos humanos alheios às 
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PARTES, e que tenha impacto direto sobre o desenvolvimento do objeto da 

CONCESSÃO.  

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO: significa o órgão colegiado composto por  

membros nomeados pelo PODER CONCEDENTE, por meio de Portaria, cuja 

atribuição é conduzir os trabalhos necessários à realização da LICITAÇÃO.  

 

CONCESSÃO: significa a parceria público-privada, na modalidade concessão 

administrativa, para a gestão das ÁREAS DA CONCESSÃO. 

 

CONCESSIONÁRIA: significa a Sociedade de Propósito Específico (SPE) à qual foi 

outorgada o objeto do CONTRATO. 

 

CONSORCIADA: significa a pessoa jurídica integrante de CONSÓRCIO na 

LICITAÇÃO.  

 

CONSÓRCIO: significa o grupo de pessoas jurídicas que se vinculam por TERMO DE 

COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DA SPE, com o objetivo de agregar 

capacitação técnica, econômica e financeira para a participação na LICITAÇÃO, e 

que respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações decorrentes da 

LICITAÇÃO. 

  

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA: significa a remuneração da 

CONCESSIONÁRIA devida pelo PODER CONCEDENTE pelo cumprimento das 

obrigações definidas no CONTRATO, atendidos os parâmetros de desempenho 

definidos no Anexo IV - Manual de Indicadores de Desempenho;, a ser paga nos 
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termos do CONTRATO de CONCESSÃO e do Anexo VI - Remuneração da 

Concessionária;. 

 

CONTRATO: significa o contrato de parceria público-privada, na modalidade 

concessão administrativa, a ser assinado entre a ADJUDICATÁRIA e o PODER 

CONCEDENTE, nos termos da Cláusula V.3 do EDITAL. 

 

CONTRATO DE PENHOR: contrato a ser celebrado entre o PODER CONCEDENTE 

e a CONCESSIONÁRIA com o objetivo de empenhar bens de propriedade do 

PODER CONCEDENTE que serão dados em garantia de pagamento da 

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA; 

 

CONTROLE ACIONÁRIO: significa o poder de determinar, individualmente, em razão 

da propriedade da maioria do capital votante, ou coletivamente, em razão de acordo 

de voto, as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas de uma companhia. 

 

DIA ÚTIL: significa qualquer dia, exceto os sábados, os domingos e os dias em que 

os bancos deverão, ou poderão, por lei ou ordem executiva, estar fechados no Estado 

de Minas Gerais, conforme estabelecido pelo Banco Central do Brasil. 

 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: significa os documentos relativos à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira, à 

qualificação técnica e os documentos e as declarações adicionais, que deverão ser 

apresentados pela PROPONENTE no ENVELOPE 2 do EDITAL. 
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DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO: significa o conjunto de documentos 

exigidos da LICITANTE para fins de credenciamento, nos termos da Cláusula III.3 e 

seguintes do EDITAL. 

 

EDITAL: significa o presente instrumento convocatório, que contém as regras com 

base nas quais será regida a LICITAÇÃO. 

 

ENVELOPE 1: significa o envelope no qual serão apresentados os DOCUMENTOS 

DE CREDENCIAMENTO E GARANTIA DE PROPOSTA, nos termos da Cláusula III.4 

e seguintes do EDITAL, entregue na SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DOS 

ENVELOPES. 

 

ENVELOPE 2: significa o envelope no qual será apresentada a PROPOSTA 

COMERCIAL, na forma da Cláusula III.5 e seguintes do EDITAL, entregue na 

SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES. 

 

ENVELOPE 3: significa o envelope no qual serão apresentados os DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO, na forma da Cláusula III.6 e seguintes do EDITAL, entregue na 

SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES. 

 

ENVELOPES: significa, conjuntamente, o ENVELOPE 1, o ENVELOPE 2 e o 

ENVELOPE 3. 

 

FLUXO DE CAIXA: desempenho projetado da conta caixa da CONCESSIONÁRIA, 

medindo a influência das atividades de operações, investimentos e financiamentos 

sobre o comportamento do caixa da CONCESSIONÁRIA, utilizado para fins de 

cálculo do impacto no equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 
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FLUXO DE CAIXA MARGINAL: significa a projeção da variação no desempenho da 

conta caixa da CONCESSIONÁRIA, medindo a influência de alterações das 

atividades de operações, investimentos e financiamentos decorrentes de um 

determinado evento sobre o comportamento do caixa da CONCESSIONÁRIA, 

utilizado para fins de cálculo do impacto no equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO em decorrência da alteração de encargos, nos termos da Cláusula 

V.3.13.1 do CONTRATO. 

 

FORÇA MAIOR: significa o evento imprevisível e inevitável, decorrente de fato alheio 

à vontade das PARTES, não causado por ato das PARTES ou de terceiros, e que 

tenha impacto direto sobre o desenvolvimento do objeto da CONCESSÃO. 

 

GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELO PODER CONCEDENTE: 

significa o mecanismo destinado a assegurar a continuidade do fluxo de pagamentos 

das parcelas remuneratórias devidas à CONCESSIONÁRIA pelo PODER 

CONCEDENTE, no âmbito da vigência da CONCESSÃO, conforme especificado no 

CONTRATO e no Anexo IX - Minuta de Contrato de Penhor; 

 

GARANTIA DE EXECUÇÃO: significa a garantia apresentada pela ADJUDICATÁRIA 

para a assinatura do CONTRATO, nos termos das Cláusulas V.2 e seguintes do 

EDITAL e VI.1 do CONTRATO, visando a assegurar o devido cumprimento das 

obrigações assumidas na CONCESSÃO. 

 

GARANTIA DE PROPOSTA: significa a garantia apresentada pela PROPONENTE 

para participação na LICITAÇÃO, no ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE 

CREDENCIAMENTO E GARANTIA DA PROPOSTA, nos termos das Cláusulas III.2 a 
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III.4 do EDITAL, visando a assegurar a validade da proposta apresentada, em todos 

os seus termos. 

 

GRUPO ECONÔMICO: significa o conjunto de instituições privadas que tenham 

diretores, acionistas (com mais de 5% de participação) e/ou representantes legais 

comuns, e/ou que dependam econômica ou financeiramente de outras 

instituiç(ão)(ões) privada(s) ou a(s) subsidie(m). 

 

IMAGEM DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: toda e qualquer representação visual 

que em seus elementos de composição identifiquem sítios de valor histórico, 

paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico das 

unidades de conservação; 

 

IPCA: significa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 

LICITAÇÃO: procedimento público para selecionar, entre as propostas apresentadas, 

a que melhor atenda ao interesse da Administração Pública, com base nos critérios 

previstos neste EDITAL e em seus ANEXOS. 

 

LICITANTE: pessoa jurídica que concorre na LICITAÇÃO, isoladamente ou em 

CONSÓRCIO. 

 

LÍDER DO CONSÓRCIO: significa a CONSORCIADA que representa o 

CONSÓRCIO perante o PODER CONCEDENTE. 

 

MNEGR: é a abreviatura para Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato 
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MNEPL: é a abreviatura para Monumento Natural Estadual Peter Lund 

 

PARTES: significa o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, 

individualmente no singular e em conjunto no plural.   

 

PESU: é a abreviatura para Parque Estadual do Sumidouro. 

 

PLANO DE NEGÓCIOS: significa o documento apresentado pela PROPONENTE 

juntamente com sua PROPOSTA COMERCIAL, o qual conterá todas as premissas, 

variáveis e outras informações referentes à modelagem econômico-financeira que 

pautaram a sua PROPOSTA COMERCIAL. 

 

PLANO DE NEGÓCIOS REFERENCIAL: significa o compêndio de dados e 

referências, sem caráter vinculativo, destinado a orientar a realização dos estudos de 

viabilidade do empreendimento por parte dos LICITANTES, conforme Anexo XI - 

Plano de Negócios Referencial;. 

 

PODER CONCEDENTE: significa o Instituto Estadual de Florestas – IEF, autarquia 

vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 

SEMAD, criada pela Lei Estadual n.º 2.606, de 5 de janeiro de 1962, e regulamentada 

pelo Decreto Estadual n.º 45.834, de 22 de dezembro de 2011. 

 

PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO: qualquer produção artesanal ou 

agropecuária que detenha atributos naturais e/ou culturais de uma determinada 

localidade ou região, capazes de agregar valor ao produto turístico. São as riquezas, 

os valores e os saberes brasileiros. É o design, o estilismo, a tecnologia: o moderno e 
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o tradicional. É ressaltar o diferencial do produto turístico para incrementar sua 

competitividade (MTUR, 2011, p.11). 

 

PROPONENTE: significa cada participante da LICITAÇÃO que tenha apresentado 

PROPOSTA, individualmente ou em CONSÓRCIO. 

 

PROPOSTA: significa, em conjunto, os DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO, a 

GARANTIA DE PROPOSTA, a PROPOSTA COMERCIAL e os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. 

 

PROPOSTA COMERCIAL: significa a proposta com informações econômicas, 

oferecida pela PROPONENTE na LICITAÇÃO, nos termos do EDITAL. 

 

RECEITAS ALTERNATIVAS: significa a parcela de remuneração da 

CONCESSIONÁRIA decorrente do direito a ela conferido pelo PODER 

CONCEDENTE de explorar fontes de receitas alternativas, complementares, 

acessórias ou de projetos associados à CONCESSÃO, nos termos da Cláusula V.4 e 

seguintes do CONTRATO. 

 

RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA: restituição de um ecossistema ou de uma população 

silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original, conforme Art 

2º XIV da Lei nº 9.985, de 18 de Julho de 2000. 

 

ROI: é a abreviatura para Relatório de Ocorrência de Incêndios. 
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SEDES MUNICIPAIS: significa a extensão territorial estabelecida pelo Poder 

Municipal, por lei, quando da sua instalação ou emancipação, conforme o Instituto 

Brasileiro de Administração Municipal. 

 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: significa a sessão pública 

destinada à abertura dos ENVELOPES das LICITANTES e/ou divulgação dos 

resultados das análises realizadas pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, 

conforme datas, hora e local divulgados previamente na Imprensa Oficial do Estado 

de Minas Gerais. 

 

SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: significa a sessão 

pública na qual deverão ser entregues o ENVELOPE 1, o ENVELOPE 2 e o 

ENVELOPE 3 de cada PROPONENTE, nos termos do EDITAL. 

 

SPE: Sociedade de Propósito Específico constituída pela ADJUDICATÁRIA, que 

atuará como CONCESSIONÁRIA, com o fim exclusivo de execução do objeto do 

CONTRATO, nos termos da Cláusula III.1 e seguintes do CONTRATO. 

 

SUBCONTRATADAS: significa as empresas eventualmente contratadas pela 

CONCESSIONÁRIA para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 

complementares à execução do objeto do CONTRATO; 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DA SPE: significa o documento 

pelo qual as LICITANTES comprometem-se a constituir a SPE, caso se torne a 

ADJUDICATÁRIA. 
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USO COMERCIAL DE IMAGEM: quando o uso da imagem for associado à promoção 

de marca, produto ou serviço, independentemente de percepção de lucro direto pelo 

produtor ou pelo usuário.  

 

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: significa o total estimado das receitas da 

CONCESSIONÁRIA, a preços constantes, ao longo do prazo de vigência da 

CONCESSÃO. 

 

ZONA DE AMORTECIMENTO: entorno de uma unidade de conservação, onde as 

atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito 

de minimizar os impactos negativos sobre a unidade, conforme o artigo 2º, XVIII da 

Lei nº 9.985, de 18 de Julho de 2000. 

 

ZONA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIO: são as áreas dentro das Unidades de 

Conservação onde há concentração de populações residentes e as respectivas áreas 

de uso. Zona provisória, uma vez realocada a população, será incorporada a uma das 

Zonas permanentes; (IBAMA, 2002. Roteiro metodológico de planejamento - parque 

nacional, reserva biológica, estação ecológica. IBAMA, Brasília). 

 

ZONA DE RECUPERAÇÃO: É aquela que contêm áreas consideravelmente 

antropizadas. Zona provisória, uma vez restaurada, será incorporada novamente a 

uma das zonas permanentes. As espécies exóticas introduzidas deverão ser 

removidas e a restauração deverá ser natural ou naturalmente induzida. O objetivo 

geral de manejo é deter a degradação dos recursos ou restaurar a área. Esta Zona 

permite uso público somente para a educação. (IBAMA, 2002. Roteiro metodológico 

de planejamento - parque nacional, reserva biológica, estação ecológica. IBAMA, 

Brasília). 
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II.3  Da Interpretação  

 

II.3.1 A interpretação do EDITAL seguirá as seguintes regras: 

 

II.3.1.1 No caso de divergência entre o EDITAL e seus Anexos, prevalecerá o 

disposto no EDITAL. 

 

II.3.1.2 Exceto quando o contexto assim não o permitir, (i) as definições 

constantes do EDITAL serão igualmente aplicadas nas formas singular 

e plural; e (ii) as referências ao EDITAL e seus Anexos devem incluir 

eventuais alterações que venham a ser neles realizadas. 

 

II.4  Dos Documentos Integrantes do Edital  

 

II.4.1 Integram o EDITAL, como partes indissociáveis, os seguintes Anexos: 

 

Anexo I - Minuta de Contrato; 

Anexo II -  Áreas da Concessão; 

Anexo III - Bens que Integram a Concessão; 

Anexo IV - Manual de Indicadores de Desempenho; 

Anexo V -  Caderno de Encargos da Concessionária; 

Anexo VI - Remuneração da Concessionária; 

Anexo VII - Modelo de Proposta Comercial; 

Anexo VIII - Reequilíbrio Econômico Financeiro; 

Anexo IX - Minuta de Contrato de Penhor; 

Anexo X -  Cálculo da Indenização de Investimentos Não Amortizados; 

Anexo XI - Plano de Negócios Referencial; 
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Anexo XII - Lista de Seguros Obrigatórios. 

Anexo XIII - Modelo de Governança 

Anexo XIV - Termo de Recebimento 

Anexo XV - Diretrizes Ambientais 

 

II.5 Da Retirada do Edital e seus Anexos 

 

II.5.1 O EDITAL e seus Anexos poderão ser retirados nos seguintes sítios da 

rede mundial de computadores: www.compras.mg.gov.br, www.ppp.mg.gov.br e 

www.ief.mg.gov.br ou no Protocolo Geral do Prédio Minas, no endereço: 

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n Prédio Minas, 1º andar, bairro Serra 

Verde em Belo Horizonte/MG, a partir do dia 24 de novembro de 2014, de 

segunda a sexta-feira, no horário de 09h às 17h, por meio de CD-ROM. 

 

II.5.2 Ao retirar o EDITAL e seus Anexos, a LICITANTE certificar-se-á de que recebeu 

toda a documentação disponibilizada nos sítios eletrônicos citados acima, 

referente à Concorrência n.º 26/ 2014, enviando para a COMISSÃO ESPECIAL 

DE LICITAÇÃO recibo constante da capa do EDITAL, através dos e-mails 

ppprotalund@meioambiente.mg.gov.br, sendo-lhe vedada qualquer alegação 

posterior de insuficiência de informações. 

 

II.5.3 O envio do recibo de que trata a Cláusula anterior para a COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO, com a devida identificação do nome e dos dados 

para contato, garantirá às LICITANTES que: 

 

II.5.3.1 serão notificadas diretamente dos atos da LICITAÇÃO; 

 

II.5.3.2 tomarão conhecimento dos esclarecimentos prestados acerca do 
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EDITAL; e 

 

II.5.3.3 receberão cópia do ato administrativo que procedeu à modificação do 

EDITAL, se for o caso. 

 

II.5.4 O PODER CONCEDENTE não se responsabiliza pela autenticidade do teor do 

EDITAL e seus Anexos que forem obtidos ou conhecidos de forma e local 

diverso do disposto nesse item II.5 do EDITAL. 

 

II.5.5 As LICITANTES são responsáveis pelo exame de todas as instruções, 

condições, exigências, leis, decretos, normas, especificações e 

regulamentações aplicáveis à LICITAÇÃO e à CONCESSÃO. 

 

II.5.6 As LICITANTES arcarão integralmente com todos os custos e despesas que 

incorrerem com a participação na LICITAÇÃO, inclusive as despesas com a 

realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos relacionados à 

elaboração de suas PROPOSTAS e as despesas com o processo de 

contratação da CONCESSÃO. 

 

II.6 Do Objeto da Licitação  

 

II.6.1 O objeto da LICITAÇÃO é a seleção de proposta para a formalização de 

parceria público-privada, na modalidade concessão administrativa, voltada para 

a gestão das ÁREAS DA CONCESSÃO, localizadas nas unidades de 

conservação do grupo de Unidades de Proteção Integral: Parque Estadual do 

Sumidouro, Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato e Monumento 

Natural Estadual Peter Lund, incluindo-se, nos termos do CONTRATO, as 
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atividades correspondentes à: 

 

II.6.1.1 conservação da biodiversidade e do patrimônio histórico, 

espeleológico, arqueológico, paleontológico e natural das ÁREAS DA 

CONCESSÃO, de acordo com os critérios definidos no Anexo V - 

Caderno de Encargos da Concessionária;  

 

II.6.1.2 vigilância e monitoramento das ÁREAS DA CONCESSÃO, de acordo 

com os critérios definidos no Anexo V - Caderno de Encargos da 

Concessionária;  

 

II.6.1.3 apoio à prevenção de crimes ambientais nas ÁREAS DA 

CONCESSÃO, de acordo com os critérios definidos no Anexo V - 

Caderno de Encargos da Concessionária;  

 

II.6.1.4 combate a incêndios, de acordo com os critérios definidos no Anexo V - 

Caderno de Encargos da Concessionária;  

 

II.6.1.5 remediação de passivos ambientais nas ÁREAS DA CONCESSÃO, de 

acordo com os critérios definidos no Anexo V - Caderno de Encargos 

da Concessionária;  

 

II.6.1.6 implantação de infraestrutura de acesso, comunicação e outras 

intervenções, bem como sua operação e manutenção, de acordo com 

os critérios definidos no Anexo V - Caderno de Encargos da 

Concessionária; e  
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II.6.1.7 promoção social e ambientalmente sustentável do potencial turístico 

das ÁREAS DA CONCESSÃO, nos termos do Anexo V - Caderno de 

Encargos da Concessionária;. 

 

II.6.2 Não será objeto de delegação pelo EDITAL a edição de atos jurídicos com 

fundamento em poder de autoridade de natureza pública, nem a delegação de 

atribuições exclusivas do Poder Público, nos termos da lei. 

 

II.6.3 As ÁREAS DA CONCESSÃO e os BENS VINCULADOS que integram a 

CONCESSÃO estão definidos nos Anexo II - Áreas da Concessão; e Anexo III - 

Bens que Integram a Concessão;.  

 

II.7  Do Tipo de Licitação  

 

II.7.1 A LICITAÇÃO é do tipo menor CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA anual a ser 

paga pelo PODER CONCEDENTE. 

 

II.8  Do Valor Estimado do Contrato  

 

I.8.1 O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO é de R$ 364.700.740,00 

(trezentos e sessenta e quatro milhões setecentos mil setecentos e quarenta 

reais). 

 

I.8.2 Os recursos orçamentários destinados ao pagamento das despesas decorrentes 

desta licitação correrão por conta do crédito orçamentário 

2101.18.541.042.1378.0001.3.3.90.3954.1.31.1, seus correspondentes nos anos 

subsequentes e suas eventuais suplementações. 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 26 /2014 

 

 

 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

 
PÁGINA 24 DE 86 

 

 

II.9 Do Prazo 

 

II.9.1 O prazo de vigência da CONCESSÃO será de 25 (vinte e cinco) anos, a contar 

da data de publicação do CONTRATO. 

 

II.9.2 O prazo de vigência da CONCESSÃO poderá ser prorrogado, observado os 

limites legais e o disposto no CONTRATO. 

 

II.9.3 Assinado o CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA terá o prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da data de publicação do CONTRATO, em atendimento aos planos de 

que trata o Anexo V - Caderno de Encargos da Concessionária;, para iniciar a 

execução do objeto do CONTRATO. 

 

II.9.4 A CONCESSIONÁRIA deverá executar adequadamente o objeto do 

CONTRATO durante todo o prazo de vigência da CONCESSÃO, obedecidos os 

prazos e condições técnicas estabelecidas no EDITAL, no CONTRATO e 

respectivos Anexos, e na legislação pertinente. 

 

II.9.5 Na hipótese de atraso na execução do OBJETO decorrente de paralisação do 

CONTRATO, em virtude de impedimento, sustação ou qualquer outro evento de 

responsabilidade comprovada do PODER CONCEDENTE, ocorrerá prorrogação 

automática dos prazos contidos no CONTRATO pelo mesmo período de 

duração da paralisação, recompondo-se, assim, os prazos originalmente 

contratados, sem prejuízo da possibilidade de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro, na forma prevista no presente EDITAL e no CONTRATO. 
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a. Na hipótese de atraso em virtude de caso fortuito e força maior, deverão 

ser observadas as condições previstas CONTRATO. 

 

b. Os atrasos na execução do OBJETO não decorrentes de paralisação do 

CONTRATO em virtude de responsabilidade comprovada do PODER 

CONCEDENTE acarretarão a manutenção dos prazos originais previstos 

no CONTRATO, sem prejuízo da aplicação de multa, nos termos do 

CONTRATO. 

 

II.10 Das Condições de Participação 

 

II.10.1 Poderão participar da LICITAÇÃO pessoas jurídicas brasileiras ou estrangeiras, 

isoladamente ou em CONSÓRCIO, que satisfaçam plenamente todos os termos 

e condições do EDITAL. 

 

II.10.2 Não poderão participar da LICITAÇÃO, direta ou indiretamente, isoladamente ou 

em CONSÓRCIO, pessoas jurídicas: 

 

II.10.2.1 que estejam suspensas ou impedidas de licitar e contratar com a 

Administração Pública, ou tenham sido declaradas inidôneas para 

licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 

87, III e IV, da Lei Federal n.º 8.666/1993, e conforme a disciplina da 

Lei Estadual n.º 13.994/2001 e do Decreto Estadual n.º 44.431/2006; 

 

II.10.2.2 que estejam interditadas por crimes ambientais, nos termos do artigo 

10 da Lei Federal n.º 9.605/1998; 
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II.10.2.3 cujos representantes legais, dirigentes, gerentes, sócios ou 

controladores, responsáveis técnicos ou legais sejam servidores ou 

dirigentes de quaisquer dos órgãos ou entidades da Administração 

Pública do Estado de Minas Gerais, ou tenham neles ocupado cargo ou 

função pública há menos de 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data 

da publicação do EDITAL; 

 

II.10.2.4 que sejam, direta ou indiretamente, controladas, geridas ou sob 

vinculação hierárquica a qualquer ente da Administração Pública 

federal, estadual ou municipal;  

 

II.10.2.5 que estejam em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, ou cujo 

pedido de falência haja sido distribuído judicialmente; 

 

II.10.2.6 que estejam sob intervenção da Secretaria da Previdência 

Complementar do Ministério da Previdência Social; 

 

II.10.3  Também não poderão participar da LICITAÇÃO, isoladamente ou em 

CONSÓRCIO, as pessoas jurídicas que realizaram os estudos de estruturação 

do EDITAL e/ou auxiliaram na condução da LICITAÇÃO. 

 

II.10.4  É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um 

PROPONENTE. 

 

II.10.5  As pessoas jurídicas estrangeiras deverão, como condição indispensável de 

participação na LICITAÇÃO, possuir representante residente no Brasil, com 

mandato para representá-las em quaisquer atos relacionados à LICITAÇÃO, 
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podendo, inclusive, receber citações e responder administrativa e judicialmente 

pelos atos praticados em nome de tais sociedades. 

 

II.10.6  Às pessoas jurídicas estrangeiras aplicam-se todos os termos e condições da 

LICITAÇÃO, observado o disposto na Cláusula II.10.1 e demais regras 

especificadas no EDITAL. 

 

II.10.7 A participação na LICITAÇÃO implica a integral e incondicional aceitação de 

todos os termos, disposições e condições do EDITAL, bem como das normas 

aplicáveis ao certame. 

 

II.10.8 Para efeitos do presente EDITAL, equiparam-se a sociedades e, portanto, terão 

sua participação admitida na presente LICITAÇÃO: 

 

a. As fundações ou fundos cujo objeto, segundo regulamento próprio e a 

correspondente legislação aplicável, permita-lhes desempenhar as 

atividades previstas neste EDITAL; 

 

b. Fundos de Investimento em Participações (FIPs); 

 

II.10.9 As atividades que compõem o objeto do CONTRATO serão realizadas por SPE, 

sendo permitida a subcontratação de empresas, conforme previsto no artigo 25 

da Lei Federal n.º 8.987/1995, denominadas SUBCONTRATADAS, para a 

prestação de parcela do objeto, nos termos do EDITAL e do CONTRATO. 
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II.11 Dos Consórcios 

 

II.11.1 Em se tratando de CONSÓRCIO, a participação na LICITAÇÃO fica 

condicionada, além das demais exigências contidas no EDITAL, ao atendimento 

dos seguintes requisitos: 

 

II.11.1.1 apresentação, por cada uma das CONSORCIADAS, dos respectivos 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos no item III.6.1III.6.1.2 e 

seguintes do EDITAL, exceto quando o EDITAL expressamente 

permitir a entrega de algum dos documentos por apenas 1 (uma)  ou 

algumas das CONSORCIADA em proveito do CONSÓRCIO; 

 

II.11.1.2 apresentação de termo de compromisso de constituição de consórcio, 

por instrumento público ou privado, subscrito pelas CONSORCIADAS 

por meio de seus representantes legais, com indicação da LÍDER DO 

CONSÓRCIO, observado o disposto no artigo 33, § 1º, da Lei Federal 

n.º 8.666/1993; 

 

II.11.1.3 Vedação à participação de uma mesma sociedade (incluindo suas 

coligadas, controladas, controladoras ou outra sociedade sob controle 

comum) ou de um mesmo fundo de investimento (incluindo seus 

gestores) em mais de um CONSÓRCIO, bem como de qualquer outro 

arranjo empresarial que resulte na apresentação de mais de uma 

proposta por parte de uma mesma sociedade ou fundo de 

investimento. 

 

II.11.1.4 Vedação da participação de empresa em CONSÓRCIOS diferentes na 

mesma LICITAÇÃO. 
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II.11.2 Cada GRUPO ECONÔMICO poderá apresentar somente uma PROPOSTA, 

sendo vedada sua participação em mais de um CONSÓRCIO. 

 

II.11.3 Não há limite de número máximo ou mínimo de CONSORCIADAS para cada 

CONSÓRCIO. 

 

II.11.4 As CONSORCIADAS serão solidariamente responsáveis, perante o PODER 

CONCEDENTE, pelos atos praticados no âmbito do CONSÓRCIO. 

 

II.11.5 A ADJUDICATÁRIA, individualmente ou em CONSÓRCIO, deverá promover, 

antes da celebração do CONTRATO, a constituição da SPE, conforme previsto 

no EDITAL, observando, na composição de seu capital social, o estabelecido no 

CONTRATO, e mantendo, para todos os efeitos, as participações conforme 

disciplinado no TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DA SPE. 

 

II.11.5.1 Não serão admitidas a inclusão, a substituição, a retirada ou a exclusão 

de CONSORCIADAS até a data de assinatura do CONTRATO. 

 

II.11.6 A desclassificação ou a inabilitação de qualquer CONSORCIADA acarretará a 

desclassificação ou a inabilitação automática do CONSÓRCIO na LICITAÇÃO. 

 

II.11.7 As exigências de qualificação técnica deverão ser atendidas, pelo CONSÓRCIO, 

por intermédio de qualquer das CONSORCIADAS isoladamente, ou pela soma 

das qualificações técnicas apresentadas por cada uma delas, nos termos da 

Cláusula III.6.4 do Edital. 
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II.11.8 As exigências de qualificação econômico-financeira deverão observar, no âmbito 

do CONSÓRCIO, as disposições referidas no item III.6.2 e seguintes do 

EDITAL. 

 

II.11.9 É solidária a responsabilidade dos integrantes pelos atos praticados no âmbito 

do CONSÓRCIO ou do compromisso de sua constituição perante o Poder 

Público, tanto na fase de LICITAÇÃO, até a assinatura quanto na de execução 

do CONTRATO. 

 

II.11.10 A responsabilidade solidária das CONSORCIADAS cessará, para fins das 

obrigações assumidas em virtude da LICITAÇÃO: 

 

II.11.9.1 após a data de assinatura do CONTRATO, se o CONSÓRCIO tiver se 

tornado a ADJUDICATÁRIA. 

 

II.11.9.2 após 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do CONTRATO, 

se o CONSÓRCIO não tiver se tornado a ADJUDICATÁRIA. 

 

II.12 Da Visita às Áreas que Integram o Objeto da Concessão 

 

II.12.1 As LICITANTES poderão, ao longo da LICITAÇÃO, visitar as ÁREAS DA 

CONCESSÃO, a fim de inspecionar as condições locais. 

 

II.12.2 As visitas às ÁREAS DA CONCESSÃO serão acompanhadas por servidor do 

IEF ou outro representante especialmente designado. Os interessados deverão 

manifestar interesse em realizar a visita, mediante requerimento à COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO por meio do e-mail 

ppprotalund@meioambiente.mg.gov.br, a ser encaminhado até, no máximo, 
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até 10 (dez) DIAS ÚTEIS antes da data fixada para a SESSÃO PÚBLICA DE 

ABERTURA DOS ENVELOPES, conforme modelo abaixo: 

CONCORRÊNCIA Nº 26/2014 – IEF/MG – VISITA  

EXPLORAÇÃO, MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DA GESTÃO DE ÁREAS 

DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARQUE ESTADUAL DO SUMIDOURO, 

MONUMENTO NATURAL ESTADUAL GRUTA REI DO MATO E 

MONUMENTO NATURAL ESTADUAL PETER LUND 

Unidades que pretende visitar: __________________________ 

Data Proposta para a visita: ____________________________________ 

Razão Social do PROPONENTE ou Denominação do CONSÓRCIO: 

Endereço: __________________________________________________ 

Fone/Fax: __________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________ 

Responsáveis pela Visita Técnica: _______________________________ 

 

II.12.3 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO receberá os requerimentos para 

realização da visita as ÁREAS DA CONCESSÃO, comprometendo-se a 

informar aos interessados, com antecedência de 5 (cinco) dias úteis, data da 

realização da VISITA TÉCNICA indicada pela COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO, em resposta ao requerimento em meio eletrônico, fornecendo as 

informações necessárias para a realização da visita. 

 

II.12.4 Na visita as ÁREAS DA CONCESSÃO somente será permitida a participação 

de, no máximo, 3 (três) representantes autorizados por PROPONENTE.  

 

II.12.5 A visita às ÁREAS DA CONCESSÃO será coordenada pelo IEF e seguirá os 

procedimentos e informações a serem repassadas previamente ao 

PROPONENTE. 
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II.12.6 A visitação tem por finalidade permitir que sejam realizadas, por conta e risco 

da própria LICITANTE, a avaliação de aspectos quantitativos e qualitativos 

atinentes às atividades, trabalhos, materiais e equipamentos necessários à 

realização do objeto do CONTRATO, assim como às formas e condições de 

suprimento de insumos e aos meios de acesso ao local, permitindo-se a 

obtenção dos dados julgados necessários à elaboração das PROPOSTAS. 

 

II.12.7 A comprovação de realização da visitação mencionados na Cláusula II.12.1 

não é condição para a participação no certame, porém, para efeitos da 

LICITAÇÃO e do CONTRATO, reputar-se-á que a LICITANTE detém o perfeito 

conhecimento das informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto da CONCESSÃO. 

 

II.12.8 Em nenhuma hipótese poderá a LICITANTE ou a futura CONCESSIONÁRIA 

pleitear modificações nos preços, prazos, ou condições da CONCESSÃO, ou 

alegar qualquer prejuízo ou reivindicar qualquer benefício no âmbito da 

LICITAÇÃO ou do CONTRATO, sob a alegação de insuficiência de 

conhecimento do objeto do CONTRATO.  

 

II.13 Dos Pedidos de Esclarecimento do Edital  

 

II.13.1 As LICITANTES que necessitarem de esclarecimentos relativamente ao EDITAL 

deverão fazê-los por meio do e-mail ppprotalund@meioambiente.mg.gov.br, 

mediante encaminhamento de arquivo que contenha as questões formuladas, 

em versão gerada por meio do software Microsoft Word 2010 (em extensão 

“.docx”), ou qualquer outra versão analogamente compatível, ou, 
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alternativamente, por meio do protocolo do documento no Protocolo Geral do 

Prédio Minas, no endereço: Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n Prédio Minas, 

1º andar, bairro Serra Verde em Belo Horizonte/MG.  

 

II.13.1.1 Os pedidos devem ser protocolados, no máximo, até 10 (dez) DIAS 

ÚTEIS antes da data fixada para a SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA 

DOS ENVELOPES, aos cuidados da COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO da Concorrência n.º 26/2014. 

 

II.13.1.2 Todas as correspondências referentes ao EDITAL enviadas à 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO serão consideradas como 

entregues na data de seu recebimento, exceto as recebidas após as 

17h, inclusive no caso de correspondências dirigidas a endereço 

eletrônico, hipótese em que serão consideradas como recebidas no 

DIA ÚTIL imediatamente posterior. 

 

II.13.1.3 Nos pedidos de esclarecimentos, os interessados deverão identificar-se 

por meio de CNPJ e Razão Social, fazendo incluir o nome do 

representante e disponibilizando as informações para contato 

(endereço completo, telefone, fax e e-mail). 

 

II.13.2 Não serão respondidos os pedidos de esclarecimento formulados em 

desconformidade com o disposto na Cláusula II.13.1 e seguintes do EDITAL. 

 

II.13.3 As respostas aos pedidos de esclarecimento serão divulgadas nos seguintes 

sítios da rede mundial de computadores: www.compras.mg.gov.br, 

www.ppp.mg.br e www.ief.mg.gov.br, até o 5º (quinto) DIA ÚTIL anterior à data 
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da SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, sem 

identificação da fonte do questionamento. 

 

II.13.4 Não sendo formulados pedidos de informações e esclarecimentos sobre a 

LICITAÇÃO, pressupõe-se que os elementos fornecidos no EDITAL são 

suficientemente claros e precisos para todos os atos a se cumprirem no âmbito 

da LICITAÇÃO, não restando direito às LICITANTES para qualquer reclamação 

ulterior, dado que a participação na LICITAÇÃO implica a integral e incondicional 

aceitação de todos os termos e condições deste EDITAL. 

 

II.14 Da Impugnação ao Edital 

 

II.14.1 Sob pena de decadência, eventual impugnação ao EDITAL, dirigida ao 

Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, deverá ser protocolada 

no endereço citado no Preâmbulo deste EDITAL, por qualquer cidadão, em até 5 

(cinco) DIAS ÚTEIS antes da data da SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS 

ENVELOPES, devendo a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO julgar e 

responder a impugnação em até 03 (três) DIAS ÚTEIS. 

 

II.14.2 A impugnação ao EDITAL por LICITANTE deverá ser feita em até 2 (dois) DIAS 

ÚTEIS antecedentes à SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES. 

 

II.14.3 Eventual decisão favorável da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO à 

impugnação apresentada somente alterará o período de recebimento dos 

ENVELOPES quando a alteração promovida no EDITAL afetar as condições de 

oferta da GARANTIA DA PROPOSTA, de elaboração da PROPOSTA 

COMERCIAL ou da apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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exigidos, hipótese em que o EDITAL será republicado, reiniciando-se os prazos 

nele previstos. 

 

II.15 Das Diligências, Esclarecimentos Complementares e Saneamento de 

Falhas 

 

II.15.1 A LICITANTE é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados, sob pena de sujeição às sanções previstas nas 

legislações civil, administrativa e penal, sendo certo que a identificação, pela 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, de irregularidades nas informações 

contidas nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO acarretará a inabilitação da 

PROPONENTE, e a identificação de desconformidades nas informações dos 

documentos da PROPOSTA COMERCIAL acarretará a sua desclassificação. 

 

II.15.2 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO pode, a seu critério, em qualquer fase 

da LICITAÇÃO, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução da LICITAÇÃO, nos termos do artigo 43, § 3º, da Lei Federal n.º 

8.666/1993. 

 

II.15.2.1 Os esclarecimentos e as informações prestadas por quaisquer das 

PARTES terão sempre a forma escrita, e ficarão registradas no 

processo da LICITAÇÃO. 

 

II.15.3 Eventuais falhas observadas na GARANTIA DA PROPOSTA, na PROPOSTA 

COMERCIAL, ou nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO de qualquer das 

LICITANTES poderão, se for o caso, ser sanadas, no prazo de 2 (dois) a 5 

(cinco) DIAS ÚTEIS, conforme definido pela COMISSÃO ESPECIAL DE 
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LICITAÇÃO, nos termos do disposto no art. 12, IV, da Lei Federal n.º 11.079/ 

2004. 

 

PARTE III – DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

III.1 Disposições Gerais 

 

III.1.1 Para fins de apresentação da PROPOSTA, cada LICITANTE deverá realizar, por 

sua própria conta e risco, as investigações, os levantamentos e os estudos, 

assim como os projetos necessários. 

 

III.1.2 Os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E 

GARANTIA DE PROPOSTA, a PROPOSTA COMERCIAL e os DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇÃO serão recebidos no Protocolo Geral do Prédio Minas, no 

endereço: Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n Prédio Minas, 1º andar, bairro 

Serra Verde em Belo Horizonte/MG, ATÉ O DIA 12 (DOZE) DE JANEIRO DE 

2015, NO HORÁRIO DE 09:00 (NOVE) ÀS 17:00 (DEZESSETE) HORAS, 

IMPRETERIVELMENTE . Não serão aceitos envelopes entregues fora do dia, 

horário e local estabelecidos. 

 

III.1.3 O início da SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES de 

DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E GARANTIA DE PROPOSTA 

(ENVELOPE nº 1) ocorrerá no dia 13 (TREZE) DE JANEIRO DE 2015 às 10:00 

horas, na sala 7, no 2º andar, Prédio Minas, localizado à Rodovia Prefeito 

Américo Gianetti, s/n, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG nos termos deste 

Edital.  
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III.1.4 A LICITAÇÃO será processada e julgada pela COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO, designada por ato do PODER CONCEDENTE, obedecidas as 

regras estabelecidas na Cláusula IV.1 e seguintes do EDITAL. 

  

III.1.5 A LICITAÇÃO ocorrerá mediante a inversão das fases de habilitação e de 

julgamento, observados os procedimentos previstos na PARTE IV – DO 

CREDENCIMENTO, DA ANÁLISE DA GARANTIA DE PROPOSTA, DO 

JULGAMENTO E DA HABILITAÇÃO do EDITAL. 

 

III.1.6 As SESSÕES PÚBLICAS DE ABERTURA DOS ENVELOPES poderão ser 

assistidas por qualquer pessoa, mas somente serão permitidas a participação e 

a manifestação dos representantes credenciados das LICITANTES, nos termos 

da Cláusula III.3 e seguintes do EDITAL, vedada a interferência de assistentes 

ou de quaisquer outras pessoas que não estejam devidamente credenciadas. 

 

III.1.7 A intimação e a divulgação dos atos da LICITAÇÃO serão feitas por publicação 

no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo a COMISSÃO ESPECIAL 

DE LICITAÇÃO, concomitantemente, utilizar-se de outros meios de comunicação 

que assegurem a publicidade das informações relacionadas. 

 

III.1.8 A apresentação dos ENVELOPES implica a aceitação incondicional dos termos 

do EDITAL. 

 

III.1.9 Não serão aceitas, posteriormente à entrega das PROPOSTAS, modificações e 

acréscimos sob a alegação de insuficiência de dados ou informações, salvo 

aquelas necessárias ao saneamento de falhas, de complementação de 
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insuficiências, ou, ainda, de correções de caráter formal no curso do 

procedimento, e desde que realizadas no prazo determinado pela COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO, nos termos da Cláusula II.15.2.1 do EDITAL. 

 

III.1.10 Não caberá a qualquer LICITANTE, após a fase de habilitação, desistir de sua 

PROPOSTA, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 

pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 

 

III.1.11 Havendo divergência entre os valores numéricos e aqueles registrados por 

extenso nos documentos da PROPOSTA, prevalecerão os valores por extenso. 

 

III.1.12 Os documentos que integram o EDITAL, as PROPOSTAS e todas as 

correspondências e comunicações a serem trocadas na LICITAÇÃO, deverão 

ser redigidos em Língua Portuguesa. 

 

III.1.13 Os documentos de origem estrangeira apresentados em outras línguas 

deverão ser certificados pelo notário público do país de origem, certificados 

pelo Consulado Geral do Brasil no País de origem e acompanhados da 

respectiva tradução juramentada para a Língua Portuguesa, realizada por 

tradutor juramentado matriculado em qualquer uma das Juntas Comerciais do 

Brasil. 

 

III.1.13.1 Os referidos documentos de origem estrangeira, acompanhados das 

respectivas traduções juramentadas, deverão ser registrados no 

Cartório de Títulos e Documentos para produzirem efeitos em 

entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
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Municípios, em qualquer instância, juízo ou tribunal, nos termos do 

artigo 129 da Lei Federal n.º 6.015/1973. 

 

III.1.13.2 No caso de divergência entre o documento original em idioma 

estrangeiro e a respectiva tradução juramentada, prevalecerá o texto 

em Língua Portuguesa. 

 

III.1.14 Somente serão consideradas as PROPOSTAS que abranjam a totalidade do 

objeto da CONCESSÃO, nos exatos termos do EDITAL. 

 

III.1.15 Não serão aceitos, para efeito de atendimento dos requisitos relativos aos 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, comprovante(s) de solicitação(ões) de 

certidão(ões) feitas pela LICITANTE. 

  

III.1.16 Em relação às certidões cujas datas de validade não estejam indicadas de 

forma expressa, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias da respectiva 

emissão, salvo se outro prazo de validade for estabelecido em lei. 

 

III.2 Da Forma de Apresentação das Propostas e dos Documentos de 

Habilitação 

 

III.2.1. Os DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E GARANTIA DA PROPOSTA, a 

PROPOSTA COMERCIAL e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão 

ser entregues e protocolados conforme o disposto no Preâmbulo e na Cláusula 

III.1.1 do EDITAL, em 3 (três) envelopes distintos, fechados, lacrados e 

indevassáveis, rubricados no lacre pelo representante da LICITANTE e 

identificados, da seguinte forma, em sua parte externa e frontal: 
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III.2.1.1 ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E 

GARANTIA DA PROPOSTA: 

 

CONCORRÊNCIA N.º 26/2014 – IEF/MG – CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DA 

GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARQUE ESTADUAL DO 

SUMIDOURO, MONUMENTO NATURAL ESTADUAL GRUTA REI DO MATO E 

MONUMENTO NATURAL ESTADUAL PETER LUND 

 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO 

ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E GARANTIA DA 

PROPOSTA 

 

 

III.2.1.2 ENVELOPE 2 – PROPOSTA COMERCIAL: 

 

 

CONCORRÊNCIA N.º 26/2014 – IEF/MG – CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DA 

GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARQUE ESTADUAL DO 

SUMIDOURO, MONUMENTO NATURAL ESTADUAL GRUTA REI DO MATO E 

MONUMENTO NATURAL ESTADUAL PETER LUND 

 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO 

 

ENVELOPE 2 – PROPOSTA COMERCIAL 
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III.2.1.3 ENVELOPE 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 

 

CONCORRÊNCIA N.º 26/2014 – IEF/MG – CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DA 

GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARQUE ESTADUAL DO 

SUMIDOURO, MONUMENTO NATURAL ESTADUAL GRUTA REI DO MATO E 

MONUMENTO NATURAL ESTADUAL PETER LUND 

 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO 

 

ENVELOPE 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

III.2.2. Os documentos contidos nos ENVELOPES poderão ser apresentados em 

apenas 1 (uma) via, e deverão ser encadernados com todas as folhas contendo 

o carimbo da LICITANTE e a rubrica do seu representante, com numeração 

sequencial, incluídas as folhas de separação, catálogos, desenhos ou similares, 

se houver, independentemente da existência de mais de um caderno, da 

primeira à última folha, de forma que a numeração da última folha do último 

caderno reflita a quantidade de folhas de cada volume, não sendo permitidas 

emendas, rasuras ou ressalvas. 

 

III.2.3. Não serão aceitos documentos entregues de maneira distinta daquela 

especificada no Preâmbulo e nas Cláusulas III.1.1 e III.2 do EDITAL e/ou 

entregues fora dos dias e horários estabelecidos nesses mesmos dispositivos. 
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III.2.4. Em todas as declarações previstas nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

deverão ter reconhecimento de firma da assinatura do representante legal.  

 

III.2.5. Todos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser emitidos da seguinte 

forma:  

a. I. Caso o LICITANTE seja a matriz, todos os documentos deverão estar 

em nome da matriz.  

b. II. Caso o LICITANTE seja a filial, todos os documentos deverão estar em 

nome da filial, exceto aqueles, que comprovadamente, pela própria 

natureza, forem emitidos somente em nome da matriz.  

c. III. Os atestados de capacidade técnica previstos neste EDITAL poderão 

ser apresentados em nome do LICITANTE, com CNPJ da matriz e/ou da 

filial.   

 

III.3 Do Credenciamento e da Garantia de Proposta – Envelope 1 

 

III.3.1 Para o CREDENCIAMENTO deverão constar no Envelope 1 os seguintes 

documentos: 

III.3.1.1 Carteira de identidade ou outro documento hábil de 

identificação do representante do LICITANTE; 

III.3.1.2 Instrumento comprobatório de representatividade da 

LICITANTE: 

A. Para procurador: 

1. No caso de empresas brasileiras, instrumento de 

procuração que comprove poderes para praticar, em 

nome da Licitante, todos os atos referentes à Licitação, 

nos moldes do modelo a seguir, com firma reconhecida e 
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acompanhado dos documentos que comprovem os 

poderes do(s) outorgante(s) (conforme última alteração 

arquivada no registro empresarial ou cartório 

competente); 

2. No caso de CONSÓRCIO, a procuração deverá ser 

outorgada pela LÍDER DO CONSÓRCIO e deverá ser 

acompanhada de procurações das consorciadas à líder 

outorgando poderes para que esta as represente na 

LICITAÇÃO. Em se tratando de instrumento particular de 

mandato, este deverá ser apresentado com firma 

reconhecida. Não serão aceitas procurações que 

contenham poderes amplos, que não contemplem 

claramente a presente LICITAÇÃO ou que se refiram a 

outras licitações ou tarefas. 

B. Para sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado: 

cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social juntamente 

com a(s) alteração(ões) que comprove(m) sua capacidade de 

representação legal, com expressa previsão dos poderes para 

manifestar pela Empresa, dar declarações, receber intimação, 

interpor e renunciar a recurso, assim como praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome da LICITANTE. 

Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser 

apresentada cópia da ata de reunião ou assembleia em que se 

deu a eleição. Em se tratando de CONSÓRCIO, a 

representação se dará pela líder do CONSÓRCIO, devendo 

acompanhar o contrato social ou documento equivalente as 
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procurações das consorciadas à líder, outorgando poderes para 

que esta as represente na presente LICITAÇÃO. 

C. Garantia de Proposta, conforme item III.4 desse EDITAL. 

 

III.3.2 Para o credenciamento, a LICITANTE deverá apresentar, assinado com 

firma reconhecida do outorgante, a indicação de um representante, com 

poderes necessários e suficientes para representá-lo, durante o 

processamento da referida LICITAÇÃO até, e inclusive, a fase de 

ADJUDICAÇÃO, respondendo para todos os efeitos, no momento ou a 

posteriori. : 

 

 

III.3.3 Não serão aceitas procurações que contenham poderes amplos, que não 

contemplem claramente a LICITAÇÃO ou que se refiram a outras licitações ou 

tarefas. 

 

III.3.4 A ausência do credenciamento não constituirá motivo para a inabilitação ou 

desclassificação da LICITANTE, mas impedirá o seu respectivo representante 

de se manifestar, bem como de consignar em ata as suas observações, rubricar 

documentos e praticar os demais atos pertinentes à LICITAÇÃO. 

 

III.3.5 A qualquer momento durante o processo licitatório a LICITANTE poderá 

substituir seu representante, desde que respeitadas as condicionantes do 

credenciamento, constantes do EDITAL. 

 

III.3.6 Não será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou 

procurador para mais de uma LICITANTE. 
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III.4 Da Garantia de Proposta  

 

III.4.1 Nos termos do artigo 31, III, da Lei Federal n.º 8.666/1993, as 

LICITANTES deverão oferecer GARANTIA DE PROPOSTA, equivalente a 

1% (um por cento) do VALOR ESTIMADO DO CONTRATO, que poderá 

assumir qualquer das seguintes modalidades: 

 

III.4.1.1 caução em dinheiro; 

 

III.4.1.2 títulos da dívida pública brasileira, não gravados com cláusula de 

inalienabilidade e impenhorabilidade ou adquiridos compulsoriamente; 

 

III.4.1.3 fiança bancária emitida por instituição financeira autorizada a funcionar 

no país, em favor do PODER CONCEDENTE, devendo conter: 

 

A. prazo de validade, conforme disposto na Cláusula III.4.5 do 

EDITAL; 

  

B. expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará 

o pagamento ao IEF, independentemente de interpelação judicial, 

caso o afiançado não cumpra suas obrigações; e 

 

C. renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem previsto no 

artigo 827 do Código Civil Brasileiro, bem como aos direitos 

previstos nos artigos 438 e 838 do mesmo diploma legal. 
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III.4.1.4 seguro-garantia emitido por companhia seguradora brasileira, em favor 

do PODER CONCEDENTE. 

 

III.4.2 No caso de oferecimento em garantia de títulos da dívida pública ou caução em 

dinheiro, a LICITANTE deverá constituir caução bancária e depositar o 

documento original dirigido ao PODER CONCEDENTE diretamente em qualquer 

agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, em Belo 

Horizonte/MG. 

 

III.4.3 O documento de constituição da caução deverá ser datado e assinado pela 

instituição financeira na qual estejam depositados os títulos a serem oferecidos 

em garantia, dele devendo constar que: 

 

III.4.3.1 os referidos títulos, claramente identificados, ficarão caucionados em 

favor do PODER CONCEDENTE, como garantia de manutenção da 

PROPOSTA da LICITANTE relativa ao EDITAL; 

 

III.4.3.2 o PODER CONCEDENTE poderá executar a caução nas condições 

previstas no EDITAL; e 

 

III.4.3.3 caso haja a prorrogação do período de validade das propostas, a 

LICITANTE fica obrigada imediatamente a apresentar à COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO o respectivo instrumento de prorrogação 

proporcional da GARANTIA DE PROPOSTA, ou a sua substituição por 

uma das outras modalidades previstas no EDITAL. 
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III.4.4 Os títulos da dívida pública deverão ter sido emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil, acompanhados de comprovante de sua validade 

atual quanto à liquidez e valor. 

 

III.4.5 A caução em dinheiro ficará retida pelo prazo de 1 (um) ano e as GARANTIAS 

DE PROPOSTA, nas outras modalidades, somente serão aceitas com prazo de 

validade de 1 (um) ano a partir de sua apresentação.  

 

III.4.6 Qualquer PROPOSTA não garantida em conformidade com o disposto na 

Cláusula III.4  e seguintes do EDITAL acarretará a inabilitação da LICITANTE. 

 

III.4.7 A GARANTIA DE PROPOSTA deverá ser apresentada em sua forma original, 

não se admitindo cópias. 

 

III.4.8 No caso de CONSÓRCIO, deverá ser apresentada uma única GARANTIA DE 

PROPOSTA em nome do CONSÓRCIO, indicando os nomes de todas as 

CONSORCIADAS, independentemente de qual(is) dela(s) tenha(m) contratado a 

GARANTIA DA PROPOSTA. 

 

III.5 Da Proposta Comercial – Envelope 2 

 

III.5.1 A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentada nos termos das Cláusulas 

III.1.1 e III.2 do EDITAL, e seu conteúdo deverá ser expresso em documento 

dirigido à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, contendo o PLANO DE 

NEGÓCIOS, conforme Anexo VII - Modelo de Proposta Comercial;. 
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III.5.2 Os valores apresentados na PROPOSTA COMERCIAL devem se referir ao 

primeiro dia do mês da realização da SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS 

ENVELOPES. 

 

III.5.3 Para fins de comparação objetiva entre as PROPOSTAS, a LICITANTE deverá 

indicar em sua PROPOSTA COMERCIAL o valor da CONTRAPRESTAÇÃO 

PECUNIÁRIA, em R$ (reais), a ser recebida em virtude da execução adequada 

dos serviços objeto do CONTRATO, cujo cálculo seguirá o mecanismo de 

remuneração fixado no Anexo VI - Remuneração da Concessionária;. 

 

III.5.4 O valor da REMUNERAÇÃO a ser paga pelos serviços prestados deverá 

considerar: 

 

III.5.4.1 o montante correspondente aos investimentos permanentes e aos 

custos operacionais incorridos pela CONCESSIONÁRIA para a 

execução do objeto da CONCESSÃO, conforme tratados no EDITAL e 

no CONTRATO; 

 

III.5.4.2 que todos os BENS VINCULADOS À CONCESSÃO serão revertidos 

ao PODER CONCEDENTE por ocasião da extinção da CONCESSÃO 

e término do CONTRATO, em condições de operação normal e 

continuada, com atendimento a todas as condições previstas no 

CONTRATO e em seus Anexos; 

 

III.5.4.3 que, na época do advento do termo contratual, os investimentos da 

SPE que tenham sido realizados nos BENS VINCULADOS À 

CONCESSÃO já deverão ter sido amortizados; e 
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III.5.4.4 que, no caso de extinção do CONTRATO, somente os investimentos 

vinculados aos BENS VINCULADOS construídos ou adquiridos pela 

SPE ainda não amortizados ou depreciados serão objeto de 

indenização, conforme termos e condições previstos no CONTRATO.  

 

III.5.5 Não deverá a LICITANTE considerar no valor da CONTRAPRESTAÇÃO 

PECUNIÁRIA qualquer benefício fiscal que possa eventualmente vir a ser 

conferido no futuro à CONCESSIONÁRIA, seja no âmbito da União, do Estado 

ou dos Municípios, durante o prazo da CONCESSÃO. 

 

III.5.6 A renda correspondente às receitas brutas, complementares ou acessórias, e a 

renda proveniente de projetos associados que a CONCESSIONÁRIA pretenda 

implementar conforme a PROPOSTA COMERCIAL, e com  anuência do PODER 

CONCEDENTE, será compartilhada com o PODER CONCEDENTE, na forma 

do CONTRATO. 

 

III.5.6.1 São consideradas receitas complementares e acessórias, ou de 

projetos associados, todas aquelas previstas na Cláusula V.4 do 

CONTRATO e no Anexo VI - Remuneração da Concessionária;.  

 

III.5.7 Todos os quadros, tabelas e demais informações numéricas apresentados pela 

CONCESSIONÁRIA deverão estar contidos em documento impresso e em 

planilhas do software Microsoft Excel 2010, em CD, com todas as memórias de 

cálculo utilizadas, com as respectivas fórmulas, de forma auditável, completa, 

manipulável e permitindo análises de sensibilidade. 
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III.5.7.1 As planilhas deverão seguir as nomenclaturas apresentadas neste 

EDITAL e, em caso de dúvida, deverão estabelecer com clareza a 

definição adotada. 

 

III.5.7.2 A LICITANTE deverá encaminhar manual de utilização do modelo e do 

memorial de cálculo das demais informações aqui referidas em versão 

impressa e em CD, com indicações claras sobre como utilizar o modelo 

e realizar análises de sensibilidade, descrição de macros e 

subprogramas criados e indicação exaustiva dos dados e premissas 

utilizados na elaboração das projeções econômico-financeiras. 

 

III.5.7.3 A LICITANTE deverá considerar, para o modelo e para as informações 

por ela fornecidas, a moeda corrente do Brasil e, quando se referirem a 

valores reais ou preços constantes, deverá utilizar a data-base de 31 

de maio de 2014. 

 

III.5.7.4 Para efeito de projeções a LICITANTE deverá assumir, como início da 

CONCESSÃO, o mês de assinatura do CONTRATO. 

 

III.5.7.5 Na hipótese de divergências entre os documentos impressos e os 

apresentados em meio digital, prevalecerá a versão impressa. 

 

III.5.7.6 A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser rubricada em todas as suas 

páginas. 

 

III.5.8 A LICITANTE deverá apresentar a descrição do programa de financiamento 

proposto contendo: 
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III.5.8.1 memorial justificativo da estrutura global de financiamento proposta, 

indicando as fontes de financiamento; e 

 

III.5.8.2 cronograma de integralização do capital próprio e descrição detalhada 

da origem dos recursos a serem utilizados na capitalização própria.  

 

III.5.9 A LICITANTE deverá apresentar declaração de que se compromete a efetuar 

todos os investimentos necessários à execução do objeto do CONTRATO, ao 

suprimento e montagem dos bens, equipamentos e instalações de sua 

obrigação, conforme estabelecido no CONTRATO. 

 

III.5.10 Para fins da elaboração da PROPOSTA COMERCIAL, a LICITANTE poderá 

levar em consideração as informações constantes do Anexo XI - Plano de 

Negócios Referencial;, bem como de projeções fundadas em estudos de 

viabilidade que ela própria realizar. 

 

III.5.10.1 As informações constantes do PLANO DE NEGÓCIOS 

REFERENCIAL não são vinculantes, e seu uso, pela 

CONCESSIONÁRIA, não a exime de realizar as projeções e estudos 

que julgar necessários, por sua conta e risco, inexistindo direito a 

eventual reequilíbrio econômico-financeiro a não constatação de sua 

exatidão, quando da execução do CONTRATO. 

 

III.5.11 A CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA não poderá exceder a R$ 

14.588.030,00 (quatorze milhões quinhentos e oitenta e oito mil e trinta 

reais).  
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III.5.12 Os valores devidos à CONCESSIONÁRIA a título de remuneração pelos 

serviços prestados serão garantidos por meio da GARANTIA DE 

ADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELO PODER CONCEDENTE, nos termos 

do  Anexo I - Minuta de Contrato;. 

 

III.6 Dos Documentos de Habilitação – Envelope 3 

 

III.6.1 Documentação relativa à habilitação jurídica: 

 

III.6.1.1. A utilização de documentos ainda não adequados ao regime do Código 

Civil Brasileiro ensejarão a inabilitação da LICITANTE.  

 

III.6.1.2. Os documentos a seguir listados devem ser apresentados pela 

LICITANTE individual ou, em caso de CONSÓRCIO, por cada 

CONSORCIADA, inclusive pela LÍDER DO CONSÓRCIO: 

 

A. ato constitutivo, estatuto e, se for o caso, as alterações realizadas 

desde a última consolidação, devidamente registrados na Junta 

Comercial competente, nos seguintes termos: 

 

(a) no caso de sociedades por ações e sociedades limitadas, 

quando aplicável, acompanhados dos documentos devidamente 

registrados de eleição dos seus administradores e das 

respectivas publicações na imprensa; ou 

 

(b) no caso de fundos, inscrição ou registro do ato constitutivo, 

acompanhados da ata que elegeu a administração em exercício, 
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do regulamento em vigor e, se aplicável, da autorização da 

Secretaria de Previdência Complementar. 

 

B. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no Brasil, nos termos do artigo 1.134 

do Código Civil Brasileiro, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

 

III.6.1.3. Para empresas estrangeiras, não autorizadas a funcionar no Brasil, nos 

termos do artigo 1.134 do Código Civil Brasileiro: 

 

A. documentos constitutivos atualizados e que comprovem sua 

constituição legal, segundo exigência legal no seu país de origem, 

observadas todas as formalidades previstas na Cláusula III.1.12 do 

EDITAL; e 

 

B. prova de nomeação dos administradores em exercício, devidamente 

publicada e arquivada no órgão próprio de seu país de origem, 

inclusive com poderes de representação legal da sociedade, 

observadas todas as formalidades previstas na Cláusula III.1.12 do 

EDITAL. 

 

III.6.2 Documentação relativa à qualificação econômico-financeira: 

 

III.6.2.1. As LICITANTES individuais e, no caso de CONSÓRCIO, cada uma das 

CONSORCIADAS, deverão apresentar, conforme aplicável, os 
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seguintes documentos para comprovação de qualificação econômico-

financeira: 

 

A. para qualquer tipo de sociedade empresária: certidão negativa de 

pedido de falência e recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor 

Judicial da Comarca (Varas Cíveis) da cidade onde a empresa for 

sediada, com data de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à 

data da sessão pública de abertura dos envelopes; 

 

B. para sociedades simples: certidão expedida pelo Distribuidor 

Judicial das Varas Cíveis em geral (Execução Patrimonial) da 

Comarca onde a empresa está sediada, datada de, no máximo, 90 

(noventa) dias anteriores ao início da execução das obras. Havendo 

qualquer ação judicial distribuída, deverá ser juntada a certidão 

atualizada que aponte a situação do processo relativamente aos 90 

(noventa) dias antes da data de entrega da PROPOSTA 

COMERCIAL e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 

 

C. balanço patrimonial e respectivas demonstrações contábeis 

referentes ao último exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios; 

 

(a) Entende-se por apresentados, na forma da lei, o balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis, devidamente datados e 

assinados pelo responsável da empresa e por profissional de 
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contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade. 

 

D. para empresas estrangeiras: balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis referentes ao último exercício social, com todos os 

valores convertidos para R$ (reais) e elaborados de acordo com as 

normas contábeis aplicáveis no Brasil (BRGAAP), observado o 

disposto na Lei Federal n.º 6.404/1976, e na Lei Federal n.º 

11.638/2007, vedada a substituição por balancetes ou balanços 

provisórios; 

  

E. comprovação, por meio das demonstrações financeiras 

mencionadas nos itens C e D acima, de Patrimônio Líquido de, no 

mínimo, 3% (três por cento) do VALOR ESTIMADO DO 

CONTRATO para LICITANTE individual e para LICITANTES 

reunidas em CONSÓRCIO o valor anterior acrescido em 30% 

(trinta por cento), nos termos do artigo 33, III, da Lei Federal n.º 

8.666, de 21 de junho de 1993, considerando-se a soma dos 

patrimônios líquidos das empresas que o compõem, na proporção 

de suas respectivas participações; 

 

F. comprovação, com base nas demonstrações financeiras 

mencionadas nos itens C e D acima, pela LICITANTE individual ou, 

no caso de CONSÓRCIO, por todas as CONSORCIADAS, de boa 

situação financeira, avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), 

Liquidez Corrente (LC), e índice de endividamento (IE) iguais ou 
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superiores a 0 (zero), 0 (zero) e 1 (um), respectivamente, 

resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

Comprovação de Índice de Liquidez Geral igual ou superior a 0 

(zero), apurado com os valores constantes do balanço, de acordo 

com a seguinte fórmula: 

ILG = (AC+RLP) – (PC+ELP) 

Em que:  

ILG: Índice de Liquidez Geral; 

AC: Ativo Circulante; 

RLP: Realizável a Longo Prazo;  

PC: Passivo Circulante; e 

ELP: Exigível a Longo Prazo. 

 

Comprovação de Índice de Liquidez Corrente igual ou superior a 0 

(zero), apurado com os valores constantes do balanço, de acordo 

com a seguinte fórmula:  

ILC = AC – PC 

Em que:  

ILC: Índice de Liquidez Corrente;  

AC: Ativo Circulante; e  

PC: Passivo Circulante. 

 

Comprovação de Índice de Endividamento igual ou inferior a 1 

(um), apurado com os valores constantes do balanço, de acordo 

com a seguinte fórmula:  

IE = (PC + ELP) / AT 
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Em que: 

IE: Índice de Endividamento; 

PC = Passivo Circulante; 

ELP = Exigível a Longo Prazo; e 

AT = Ativo Total. 

 

G. para a comprovação do item F, tratando-se de sociedade anônima, 

deverão ser apresentadas demonstrações contábeis por meio de 

uma das seguintes formas: publicação em Diário Oficial, publicação 

em jornal de grande circulação, ou, ainda, cópia autenticada das 

demonstrações. Os demais tipos societários e o empresário 

individual deverão apresentar cópia autenticada do balanço 

patrimonial, registrado na Junta Comercial, ou em outro órgão 

equivalente, na sede da LICITANTE; e  

 

H. apresentação de GARANTIA DE PROPOSTA, conforme as 

Cláusulas III.2 a III.4 do EDITAL. 

 

III.6.2.2. Os valores expressos em moeda estrangeira serão convertidos em R$ 

(reais) pela taxa de paridade de moeda e cotações divulgadas na 

transação da moeda do país de origem, segundo o Banco Central do 

Brasil, tendo como referência a data do respectivo documento. 

 

III.6.3 Documentação relativa à regularidade fiscal: 

 

III.6.3.1. As LICITANTES individuais e, no caso de CONSÓRCIO, cada uma das 

CONSORCIADAS, deverão apresentar os seguintes documentos para 

comprovação de regularidade fiscal: 
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A. comprovação de inscrição na: 

 

(a) Fazenda Federal (CNPJ); 

 

(b) Fazenda Estadual, ou, se for o caso, documento comprobatório 

de isenção; e 

 

(c) Fazenda Municipal. 

 

B. comprovação de regularidade perante as Fazendas Federal, 

Estadual e Municipal da sede da LICITANTE; 

 

C. comprovação de situação regular perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, por meio da Certidão Negativa de Débito – 

CND; 

 

D. comprovação de situação regular perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS, por meio do Certificado de 

Regularidade de Situação – CRS; e 

 

E. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa nos termos 

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-Lei n.º 5.452/1943. 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 26 /2014 

 

 

 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

 
PÁGINA 59 DE 86 

 

F. Certidão Negativa de Débitos junto ao IEF, emitidas no Escritório 

Regional de Florestas e Biodiversidade Centro Norte/Sete Lagoas 

com validade inferior a 90 dias. 

 

III.6.3.2. Serão aceitas como comprovação de regularidade fiscal certidões 

negativas ou certidões positivas com efeito de negativas que noticiem, 

em seu corpo, que os débitos estão judicialmente garantidos ou com 

sua exigibilidade suspensa. 

 

III.6.3.3. Na hipótese de não haver a expedição, na localidade da sede da 

LICITANTE, de certidões conjuntas ou consolidadas, deverão ser 

apresentadas certidões segregadas, na forma da legislação aplicável, 

que comprovem a inexistência de débitos tributários, bem como a 

inexistência de inscrição de obrigações na dívida ativa da autoridade 

tributária local. 

 

III.6.3.4. No caso de LICITANTE estrangeira, a comprovação de regularidade 

fiscal será aferida por meio da apresentação de documentos 

equivalentes aos relacionados no EDITAL, sempre de acordo com a lei 

do país de origem da LICITANTE e observadas as formalidades da 

Cláusula III.1.12 do EDITAL. 

 

A. Ao apresentar os documentos referidos na Cláusula III.6.3.4 do 

EDITAL a LICITANTE estrangeira declara, para todos os efeitos, 

que, de acordo com a lei do seu país de origem, tais documentos 

são equivalentes aos exigidos no EDITAL e assume 
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integralmente as consequências previstas no Direito brasileiro 

quanto à falsidade de sua declaração. 

 

III.6.4 Documentação relativa à qualificação técnica: 

 

III.6.4.1. A LICITANTE individual, e, no caso de CONSÓRCIO, no mínimo 1 

(uma) das CONSORCIADAS, deverão apresentar, para comprovação 

de qualificação técnica, alternativamente: 

 

A. 2 (dois) atestados emitido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 

ou privado, comprovem a elaboração de trabalhos relacionados ao 

menos de um dos itens abaixo: (1) gestão e conservação ambiental, 

(2) monitoramento ambiental (biológico, físico e antrópico), (3) 

educação ambiental.  

B. Comprovação de aptidão para o desempenho da atividade pertinente 

e compatível com objeto desta licitação, que deverá ser feita por 

meio da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica 

pública ou privada, demonstrando que a licitante ou empresa(s) 

integrante(s) do consórcio possui sócio ou em seu quadro 

permanente, ou mesmo prestador de serviço, na data prevista para a 

entrega dos documentos de habilitação e propostas, profissional(is) 

de nível superior, e com experiência mínima de 6 meses em cada 

uma das áreas, sendo  detentores de ao menos três dos atestados 

que lhe atribuam a responsabilidade técnica referente a: 

i. Comercialização – implantação e administração de áreas e 

instalações voltadas à comercialização de produtos de 

natureza turística; 
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ii. Gestão Ambiental – planejamento e gestão de atividades de 

diagnóstico, avaliação de impacto, recuperação de áreas 

degradadas, acompanhamento e monitoramento da qualidade 

ambiental, visando a proteção e conservação do meio 

ambiente; 

 

iii. Relações Públicas – gestão do relacionamento da 

organização com os diferentes setores da sociedade, 

principalmente com a comunidade; 

 

iv. Ecoturismo – gestão de equipamentos turísticos e 

atendimento de público na atividade de turismo de natureza; 

 

v. Arqueologia, História ou Gestão de Museus– experiência em 

pelo menos um dos itens abaixo; 

1. Processamento técnico no que se refere à classificação 

e catalogação das coleções, registro fotográfico das 

peças, elaboração e atualização dos instrumentos de 

busca; 

2. Formação e desenvolvimento de coleções relativas ao 

estabelecimento de políticas de identificação, aquisição 

e seleção de novas peças, bem como intercâmbio com 

outros museus e instituições culturais, artísticas, 

históricas e científicas, para o provimento de trocas 

temporárias e permutas; 
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3. Exposição na seleção de peças e informações 

relacionadas com os objetos apresentados nas 

unidades museológicas; 

4. Ação cultural na articulação de novas temáticas e 

conteúdos a serem tratados recorrentemente nas 

exposições revitalizando-as com linguagens 

apropriadas para os diversos tipos de públicos que 

visitarão as unidades museológicas. 

5. Tombamento para avaliação das peças e sujeitá-las ao 

processo de inventários, registros e tombamentos e 

outras ações de acautelamento e proteção legal das 

coleções. 

6. Conservação e Restauração na avaliação da 

necessidade de ações interventivas nas peças para 

encaminhá-las a conservação ou restauro, 

monitoramento das peças quanto ao seu estado físico 

frente às condições ambientais, além de orientações 

sobre armazenamento e manuseio das mesmas para 

prevenir sua deterioração ao longo do tempo; 

7. Desenvolvimento de plano museológico. 

 

III.6.4.2. O(s) atestado(s) de que trata a Cláusula III.6.4.1do EDITAL deverá(ão) 

conter, no mínimo, as seguintes informações: 

 

A. objeto; 

 

B. características das atividades e serviços desenvolvidos; 
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C. valor total do empreendimento; 

 

D. valor proveniente de capital próprio; 

 

E. valor proveniente de capital de terceiros, com a nomeação dos 

terceiros envolvidos no empreendimento; 

 

F. participação da LICITANTE no empreendimento; 

 

G. datas de início e de término da realização das atividades e serviços; 

 

H. datas de início e término da participação da empresa no 

CONSÓRCIO, quando o atestado tiver sido emitido em nome de 

CONSÓRCIO; 

 

I. descrição das atividades exercidas no CONSÓRCIO, quando o 

atestado tiver sido emitido em nome de CONSÓRCIO; 

 

J. local da realização das atividades e serviços; 

 

K. razão social do emitente; e 

 

L. nome e identificação do signatário, com informações atualizadas de 

seus telefones e e-mail para contato. 
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III.6.4.3. A LICITANTE deverá apresentar de forma clara e inequívoca os dados 

relevantes dos atestados apresentados, podendo ainda, para eventual 

complementação de informações exigidas no EDITAL, anexar outros 

documentos comprobatórios pertinentes. 

 

III.6.4.4. A validade dos atestados poderá ser confirmada por meio de diligência, 

e a irregularidade, a falsidade ou a inadequação das informações nele 

contidas implicarão a inabilitação da LICITANTE, sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis. 

 

III.6.4.5. Serão admitidos atestados emitidos em nome de sociedades 

controladas, de sociedade controladora ou de sociedades sujeitas ao 

mesmo controle acionário. 

 

III.6.4.6. As comprovações exigidas na Cláusula III.6.4.1 poderão ser feitas por 

meio de declarações da LICITANTE, quando se tratar de 

empreendimento(s) próprio(s), as quais deverão observar o disposto na 

Cláusula III.6.4.2 e vir acompanhadas dos documentos necessárias à 

comprovação de sua veracidade. 

 

III.6.4.7. Quando os valores apresentados nos atestados forem em moeda 

estrangeira, os montantes relativos aos empreendimentos realizados 

serão convertidos em R$ (reais) pela taxa de câmbio em vigor na data 

de ocorrência da experiência relatada. 

 

III.6.5 Documentação de caráter específico: 
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III.6.5.1. Se a LICITANTE for instituição financeira, deverá apresentar, além dos 

documentos referidos para habilitação jurídica, qualificação econômico-

financeira, regularidade fiscal e qualificação técnica, a comprovação da 

autorização de funcionamento como instituição financeira, emitida pelo 

Banco Central do Brasil. 

 

III.6.5.2. Se a LICITANTE for fundo de investimento, deverá apresentar, além 

dos documentos já referidos para habilitação jurídica, qualificação 

econômico-financeira, regularidade fiscal e qualificação técnica, os 

seguintes documentos: 

 

A. ato constitutivo com última alteração arquivada perante o órgão 

competente; 

 

B. prova de contratação de gestor, se houver, bem como de eleição 

do administrador em exercício; 

 

C. comprovante de registro do fundo de investimento na Comissão de 

Valores Mobiliários – CVM; 

 

D. regulamento do fundo de investimento, e suas posteriores 

alterações, se houver; 

 

E. comprovante de registro do regulamento do fundo de investimento 

perante o Registro de Títulos e Documentos competente; 
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F. comprovação de que o fundo de investimento encontra-se 

devidamente autorizado a participar da LICITAÇÃO e de que o seu 

administrador pode representá-lo em todos os atos e para todos os 

efeitos da LICITAÇÃO, assumindo, em nome do fundo de 

investimento, todas as obrigações e direitos que dela decorrerem; e 

 

G. comprovante de qualificação do administrador e, se houver, do 

gestor do fundo de investimento, perante a CVM. 

 

III.6.6 Declarações: 

 

III.6.6.1. As LICITANTES individuais e, no caso de CONSÓRCIO, cada uma das 

CONSORCIADAS, deverão apresentar as seguintes declarações: 

 

A. declaração de que se encontram em situação regular perante o 

Ministério do Trabalho, no tocante à observância das vedações 

estabelecidas no artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal de 1988, 

atinentes à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

aos menores de 18 (dezoito) anos, e de qualquer trabalho a 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendizes, 

a partir dos 14 (catorze) anos; 

 

B. declaração assegurando, no melhor de seu conhecimento, que as 

informações e os serviços que se propõem a executar no âmbito 

do CONTRATO não infringem quaisquer patentes, marcas, direitos 

autorais ou trade secrets; 
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C. declaração assegurando que não existem fatos supervenientes e 

impeditivos para a contratação da LICITANTE e que contra ela não 

pesa declaração de inidoneidade expedida por órgão da 

Administração Pública de qualquer esfera de Governo, estando 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

III.6.7 Certificado de Registro Cadastral – CRC: 

 

III.6.7.1. A LICITANTE que possuir o 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 a LICITAÇÃO, desde que o 

documento do CRC esteja com a validade em vigor. 

 

III.6.7.2. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, 

ele não poderá ser utilizado como substituto, devendo ser apresentado 

o documento exigido para a LICITAÇÃO, com a validade em vigor. 

 

III.6.7.3. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para a 

LICITAÇÃO, sendo desconsiderados os demais, independentemente 

da validade. 

 

III.6.7.4. Os documentos exigidos no CRC 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 a ser autenticada pela COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO ou por membro de sua equipe de apoio, no 
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momento da análise dos documentos de habilitação, ou ainda em 

publicação feita em veículo de imprensa apropriado. 

 

III.6.7.5. Para fins de habilitação, a verificação pela COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões pode constituir meio legal de prova. 

 

III.6.7.6. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO não se responsabilizará pela 

eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da 

verificação. Ocorrendo a indisponibilidade e não sendo apresentados 

os documentos alcançados pela verificação, a LICITANTE será 

inabilitada. 

 

III.6.7.7. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas 

provocará a inabilitação da PROPONENTE. 

 

PARTE IV – DO CREDENCIMENTO, DA ANÁLISE DA GARANTIA DE PROPOSTA, 

DO JULGAMENTO E DA HABILITAÇÃO 

 

IV.1 Do Procedimento Geral de Julgamento 

 

IV.1.1 No dia, hora e local designados no Preâmbulo do EDITAL e no aviso de 

convocação da LICITAÇÃO, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, por 

ocasião da SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES, convocará 

os representantes das LICITANTES presentes para que sejam devidamente 

credenciados, na forma da Cláusula III.3 e seguintes do EDITAL. 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 26 /2014 

 

 

 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

 
PÁGINA 69 DE 86 

 

a. Fica estipulado o prazo de 5 (cinco) a 10 (dez) dias corridos, a ser 

definido pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO diante da avaliação 

do caso concreto, para a complementação, pelo PROPONENTE, de 

insuficiências ou de correções de falhas. 

 

b. Em qualquer caso, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá 

pedir informações complementares e efetuar diligências para aferir ou 

confirmar a autenticidade das informações contidas nos projetos, 

atestados, declarações, contratos ou subcontratos.  

 

c. Apurada qualquer desconformidade nas informações, que venha a 

comprometer a aferição das PROPOSTAS, o PROPONENTE será 

desclassificado. 

 

IV.1.2 Na sequência, serão rubricados, ainda fechados, por todos os membros da 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e pelos representantes credenciados, 

os ENVELOPES entregues pelas LICITANTES, para que haja a proclamação do 

recebimento simultâneo dos ENVELOPES pela COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO. 

 

IV.2 Da Abertura e Análise do Envelope 1 – Documentos de Credenciamento e 

Garantia da Proposta 

 

IV.2.1 Imediatamente após a proclamação, pela COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO, do recebimento dos ENVELOPES das LICITANTES, será realizada 

a abertura do ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E 

GARANTIA DE PROPOSTA de cada uma das LICITANTES, ocasião em que: 
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IV.2.1.1 serão rubricados, pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e pelos 

representantes credenciados das demais LICITANTES presentes que 

assim desejarem, todos os documentos constantes do ENVELOPE 1 – 

DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO GARANTIA DE PROPOSTA; 

e 

 

IV.2.1.2 será analisada, pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, os 

DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO e a GARANTIA DE 

PROPOSTA de cada LICITANTE, sendo inabilitada a PROPONENTE 

cuja GARANTIA DE PROPOSTA não esteja em conformidade com o 

disposto na Cláusula III.4 e seguintes do EDITAL. 

 

IV.2.2 Pronunciando-se a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO sobre a adequação, 

ou não, da GARANTIA DE PROPOSTA ofertada pelas LICITANTES, será 

franqueada a palavra aos representantes credenciados, para observações ou 

reclamações que entenderem cabíveis, as quais serão consignadas em ata. 

 

IV.2.3 A abertura dos envelopes 2 e 3 das LICITANTES classificadas poderá realizar-

se na mesma sessão ou em sessão a ser designada para o mesmo dia, caso 

não haja oposição de recursos. Caso ocorra, a COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO estabelecerá o dia, hora e local da nova sessão. 

 

IV.3 Da Abertura e Análise do Envelope 2 – Proposta Comercial 

 

IV.3.1 Em sequência aos atos relacionados à etapa anterior, a COMISSÃO ESPECIAL 

DE LICITAÇÃO poderá dar início à, ou designar data para a SESSÃO DE 
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ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL, ocasião em que procederá à 

abertura do ENVELOPE 2 – PROPOSTA COMERCIAL de cada uma das 

LICITANTES aptas a participar da LICITAÇÃO. 

 

IV.3.2 Na SESSÃO DE ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL, serão rubricados, 

em seu inteiro teor, pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e pelos 

representantes credenciados das demais LICITANTES presentes que assim 

desejarem, os documentos constantes do ENVELOPE 2 – PROPOSTA 

COMERCIAL. 

 

IV.3.3 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO analisará os documentos constantes 

do ENVELOPE 2 – PROPOSTA COMERCIAL, decidindo sobre sua 

aceitabilidade e, sendo o caso, promovendo a desclassificação da(s) 

LICITANTE(S) cuja(s) PROPOSTA(S) COMERCIA(L)(IS) não estiver(em) em 

conformidade com o disposto nas Cláusulas III.2 e III.5 do EDITAL e no Anexo 

VII - Modelo de Proposta Comercial;. 

 

IV.3.4 Para fins da análise dos documentos constantes do ENVELOPE 2 – 

PROPOSTA COMERCIAL, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá 

propor o encerramento da SESSÃO DE ABERTURA DA PROPOSTA 

COMERCIAL, devendo o resultado do julgamento, nesse caso, ser proferido em 

sessão subsequente, cujo dia, hora e local serão previamente designados. 

 

IV.3.5 Será desclassificada a PROPOSTA COMERCIAL do PROPONENTE:  

I. Que não apresentar os documentos exigidos para o ENVELOPE nº 

2, na forma e condições estabelecidas neste EDITAL e em seus 

ANEXOS; 
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II. Cujos documentos não estiverem assinados por representante 

legal;  

III. Que não estiver totalmente expressa em R$ (reais), na forma 

indicada neste EDITAL; 

IV. Que não estiver redigida em Língua Portuguesa; 

V. Cujo valor da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA seja superior 

ao valor máximo previsto no item III.5.11, em conformidade com o 

disposto no art. 40, X, da Lei Federal nº 8.666/93; 

VI. Que não considerar todos os tributos incidentes sobre o objeto da 

LICITAÇÃO, na forma da legislação vigente; 

VII. Que considerar qualquer benefício fiscal que possa vir a ser 

conferido à CONCESSIONÁRIA, no âmbito da União, do Estado e 

do Município, durante o prazo da CONCESSÃO, sem que 

efetivamente exista no momento da LICITAÇÃO; e 

VIII. Que contiver vícios ou omitir qualquer elemento solicitado. 

 

IV.3.6 Para efeito do julgamento da PROPOSTA COMERCIAL de cada LICITANTE e 

definição da ordem de classificação das PROPOSTAS, será utilizado, pela 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, o critério de menor valor da 

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, nos termos da Cláusula III.5 e seguintes 

do EDITAL.   

 

IV.3.5.1 Não serão consideradas, para a análise de que trata a Cláusula 

anterior, quaisquer ofertas ou vantagens não admitidas expressamente 

no EDITAL, nem preços ou vantagens baseados na PROPOSTA 

COMERCIAL das demais LICITANTES. 
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IV.3.7 Como resultado do julgamento realizado pela COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO, serão ordenados os valores correspondentes à 

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA apresentados pelas LICITANTES (do 

menor para o maior). 

 

IV.3.8 Havendo empate entre as PROPOSTAS COMERCIAIS de duas ou mais 

LICITANTES, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO aplicará os critérios 

previstos no artigo 3º, §2º, da Lei Federal n.º 8.666/1993, promovendo, na 

hipótese de se persistir o empate, um leilão em viva voz entre as LICITANTES 

envolvidas para a resolução do impasse e conclusão da ordem de classificação 

das PROPOSTAS. 

 

IV.3.9 Quer em relação à decisão a que se refere  a Cláusula IV.3.3, quer em relação 

ao resultado a que se refere a Cláusula IV.3.7 do EDITAL,  a COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO franqueará a palavra aos representantes 

credenciados das LICITANTES presentes à respectiva sessão, para 

observações ou reclamações que entenderem cabíveis, as quais serão 

consignadas em ata. 

 

IV.4 Da Abertura e Análise do Envelope 3 – Documentos de Habilitação 

 

IV.4.1 Concluídos os atos referentes à etapa anterior, será aberto, em SESSÃO DE 

ABERTURA DE ENVELOPE cujo dia, hora e local serão previamente 

designados, o ENVELOPE 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da 

LICITANTE classificada em primeiro lugar na fase de julgamento das 

PROPOSTAS COMERCIAIS. 
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IV.4.2 Na sessão, serão rubricados, pelos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO e pelos representantes credenciados das LICITANTES presentes e 

que assim o desejarem, os documentos contidos no ENVELOPE 3 – 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

IV.4.3 Para fins da análise dos documentos constantes do ENVELOPE 3 – 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

poderá propor o encerramento da SESSÃO DE ABERTURA DE ENVELOPE, 

devendo o resultado da habilitação, nesse caso, ser proferido em sessão 

subsequente, cujo dia, hora e local serão previamente designados. 

 

IV.4.4 Ao examinar os documentos constantes do ENVELOPE 3 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO deverá atentar-se 

para a observância, pelos LICITANTES, dos requisitos previstos na Cláusula 

III.6 e seguintes do EDITAL. 

 

IV.4.5 Somente será habilitada a LICITANTE que satisfizer, integralmente e sem 

ressalvas, os requisitos de habilitação previstos no EDITAL. 

 

IV.4.6 Havendo desconformidade entre os documentos constantes do ENVELOPE 3 – 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e o disposto na Cláusula III.6 do EDITAL, a 

LICITANTE será inabilitada, devendo a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, 

observado o disposto na Cláusula IV.6 do EDITAL, proceder à abertura do 

ENVELOPE 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da LICITANTE classificada 

em segundo lugar na fase de julgamento das PROPOSTAS COMERCIAIS, e 

assim sucessivamente, até que uma das LICITANTES classificadas seja 

habilitada. 
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IV.4.7 Proferido o resultado da habilitação, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

franqueará a palavra aos representantes credenciados das LICITANTES 

presentes à respectiva sessão, para observações ou reclamações que 

entenderem cabíveis, as quais serão consignadas em ata. 

 

IV.5 Do Registro em Ata dos Procedimentos 

 

IV.5.1 Será lavrada ata circunstanciada de todas as sessões públicas realizadas no 

âmbito da LICITAÇÃO, na qual serão registrados os atos do procedimento e as 

ocorrências relevantes. 

 

IV.5.2 A ata será assinada pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e pelos 

representantes credenciados das LICITANTES presentes que assim o 

desejarem. 

 

IV.6 Dos Recursos Administrativos 

 

IV.6.1 Será facultado às LICITANTES, nos termos do art. 109 da Lei Federal nº 

8.666/1993, apresentar: 

 

IV.6.2.1 recurso administrativo, para a Autoridade competente do IEF, por 

intermédio do Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação da decisão ou 

da lavratura da ata pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, nos 

seguintes casos e na forma estabelecida pela Lei Federal n.º 

8.666/1993: 
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A. habilitação ou inabilitação de LICITANTE, conforme 

procedimentos constantes nas Cláusula IV.2 e IV.4 do EDITAL; 

 

B. julgamento das PROPOSTAS COMERCIAIS; 

 

C. anulação ou revogação da licitação; ou 

 

D. imposição de pena de advertência ou multa. 

 

IV.6.2.2 representação, para a Autoridade competente do IEF, por intermédio 

do Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, no prazo de 

5 (cinco) DIAS ÚTEIS da intimação de decisão relacionada ao objeto 

da LICITAÇÃO, e para a qual não caiba recurso administrativo 

hierárquico. 

 

IV.6.2.3 pedido de reconsideração, de decisão do Secretário Estadual do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, na hipótese de aplicação da 

penalidade prevista na Cláusula IV.8.1.5 do EDITAL, no prazo de 10 

(dez) DIAS ÚTEIS da intimação da decisão. 

 

IV.6.2 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá reconsiderar sua decisão, no 

prazo de 5 (cinco) DIAS ÚTEIS, contados do recebimento do recurso, ou fazê-lo 

subir à autoridade superior, devidamente informado, para deferimento ou 

indeferimento, no prazo de 5 (cinco) DIAS ÚTEIS. 
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IV.6.3 A intimação das decisões da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO será feita, 

obrigatoriamente, através de publicação no Diário Oficial do Estado de Minas 

Gerais, exceto nos casos definidos nas Cláusulas IV.6.2.1A e IV.6.2.1B do 

EDITAL, quando a intimação poderá ser feita por comunicação direta aos 

interessados e lavrada em ata, se presentes os representantes das LICITANTES 

no ato em que foi adotada a decisão. 

 

IV.6.4 A interposição de recurso ou representação será comunicada aos demais 

CONCORRENTES, que poderão impugná-los no prazo de 5 (cinco) DIAS 

ÚTEIS, contados da intimação da decisão. 

 

IV.6.5 Os prazos de recurso, representação ou pedido de reconsideração serão 

contados da publicação da decisão respectiva no Diário Oficial do Estado de 

Minas Gerais, salvo nos casos excepcionais previstos na Cláusula IV.6.3 do 

EDITAL, em que os prazos serão contados após a comunicação direta ao 

interessado. 

 

IV.6.6 Os recursos e as representações deverão observar aos seguintes requisitos:  

 

IV.6.6.1 serem devidamente fundamentados; 

 

IV.6.6.2 serem assinados por representante legal ou procurador com poderes 

suficientes; 

 

IV.6.6.3 serem protocolados junto à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO; e 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 26 /2014 

 

 

 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

 
PÁGINA 78 DE 86 

 

IV.6.6.4 não será admitida a apresentação de documentos ou informações que 

já deveriam ter sido entregues nos ENVELOPES. 

 

IV.6.7 Os recursos ou representações interpostos fora do prazo ou em local diferente 

do indicado não serão conhecidos. 

 

IV.6.8 Terão efeito suspensivo obrigatório apenas os recursos referentes às hipóteses 

definidas nas Cláusulas IV.6.2.1A e IV.6.2.1B do EDITAL. Os demais recursos 

não terão efeito suspensivo, salvo se, por razões de interesse público, a 

autoridade competente assim o determinar. 

 

IV.6.9 Os recursos interpostos com objetivos protelatórios ou outros que não sejam 

pertinentes ao direito das LICITANTES e ao interesse público serão 

considerados como atos de perturbação ao processo licitatório, sendo, neste 

caso, objeto de representação por parte do IEF ao Ministério Público, 

instrumentalizando-o para oferecimento de denúncia ao Poder Judiciário, por 

infração ao artigo 93 da Lei Federal n.º 8.666/1993. 

 

IV.6.10 As LICITANTES poderão desistir do direito de recorrer antes do decurso de 

prazo, por meio de comunicação expressa à COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO ou de mero registro nas atas de reunião da COMISSÃO ESPECIAL 

DE LICITAÇÃO, na forma do inciso III, do art. 43, da Lei Federal n.º 8.666/1993. 

 

IV.7 Da Adjudicação e Homologação 

 

IV.7.1 Findo o julgamento e a classificação das PROPOSTAS COMERCIAIS, nos 

termos das Cláusulas IV.3 e seguintes do EDITAL, habilitada a LICITANTE 
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melhor qualificada, nos termos da Cláusula IV.4 e seguintes do EDITAL, e 

observados os procedimentos recursais previstos na Cláusula IV.6 e seguintes 

do EDITAL, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO proclamará o resultado da 

LICITAÇÃO, apontando a LICITANTE vencedora do certame. 

 

IV.7.2 Proclamado o resultado final da LICITAÇÃO, o processo deverá ser remetido à 

Autoridade Competente para homologação e consequente adjudicação do objeto 

da LICITAÇÃO à vencedora, observadas as condições da proposta ofertada. 

 

IV.7.3 Na eventualidade de a ADJUDICATÁRIA recusar-se ou não observar o prazo 

fixado para a assinatura do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE poderá 

convocar as LICITANTES remanescentes, na expectativa ordem de 

classificação e observado, para todos os efeitos, o disposto da Cláusula IV.4.5, 

para que o façam em igual prazo e nas mesmas condições ofertadas pela 

primeira classificada, inclusive quanto aos termos da PROPOSTA COMERCIAL, 

conforme regra do artigo 64, § 2º, da Lei Federal n.º 8.666/1993, ou, ainda, 

revogar a licitação, independentemente das cominações previstas na Cláusula 

IV.1IV.8.1 do EDITAL. 

 

IV.8 Das Sanções Administrativas 

 

IV.8.1 O atraso ou a recusa da ADJUDICATÁRIA em assinar o CONTRATO no prazo 

estabelecido pelo PODER CONCEDENTE permitirá a aplicação das seguintes 

penalidades: 

 

IV.8.1.1 advertência, que será aplicada sempre por escrito; 
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IV.8.1.2 multa correspondente a 1% (um por cento) do valor ESTIMADO DO 

CONTRATO; 

 

IV.8.1.3 suspensão temporária do direito de licitar; 

 

IV.8.1.4 indenização ao PODER CONCEDENTE da diferença de custo para 

contratação de outra LICITANTE; e 

 

IV.8.1.5 declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública. 

 

IV.8.2 As sanções previstas na Cláusula IV.8.1 poderão ser aplicadas 

cumulativamente, de acordo com a gravidade da infração, assegurada a ampla 

defesa à ADJUDICATÁRIA, no prazo de 05 (cinco) DIAS ÚTEIS a contar da 

intimação do ato, ou de 10 (dez) DIAS ÚTEIS, para a hipótese de aplicação da 

declaração de inidoneidade. 

 

IV.8.3 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a 

Administração Pública também poderá ser aplicada às LICITANTES que 

retardarem indevidamente o andamento da LICITAÇÃO, que fizerem declaração 

falsa ou cometerem fraude fiscal, e àquelas que não mantiverem suas 

PROPOSTAS. 

 

IV.8.4 Concomitantemente à aplicação das penalidades previstas na Cláusula IV.8.1, o 

PODER CONCEDENTE promoverá a execução do valor integral da GARANTIA 

DE PROPOSTA da ADJUDICATÁRIA. 
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IV.8.5 As penalidades aplicáveis às hipóteses de atraso ou descumprimento das 

obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA estarão previstas no 

CONTRATO da CONCESSÃO. 

 

PARTE V – DAS DISPOSIÇÕES ATINENTES AO CONTRATO 

 

V.1 Do Procedimento para  a Assinatura do Contrato 

 

V.1.1 A ADJUDICATÁRIA deverá assinar o CONTRATO no prazo de até 30 (trinta) 

dias, contado da convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal n.º 

8.666/1993 e na Cláusula IV.8.1 do EDITAL. 

 

V.1.1.1. O prazo previsto para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado 

uma vez, por igual período, quando solicitado pela ADJUDICATÁRIA e 

mediante motivo justificado aceito pelo PODER CONCEDENTE. 

 

V.1.2 Para a assinatura do CONTRATO, a ADJUDICATÁRIA deverá constituir uma 

SPE, nos termos da Cláusula III.1 do CONTRATO. 

 

V.1.3 Até 02 (dois) DIAS ÚTEIS antes da data de assinatura do CONTRATO, a 

ADJUDICATÁRIA deverá comprovar ao PODER CONCEDENTE que prestou a 

GARANTIA DE EXECUÇÃO, nos termos da Cláusula V.2 e seguintes do 

EDITAL. 
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V.2 Da Garantia de Execução do Contrato 

 

V.2.1 Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas em sua 

PROPOSTA, no prazo de até 02 (dois) DIAS ÚTEIS antes da data de 

assinatura do CONTRATO a ADJUDICATÁRIA prestará e manterá 

GARANTIA DE EXECUÇÃO do CONTRATO. 

 

V.2.1.1 A GARANTIA DE EXECUÇÃO do CONTRATO será liberada com base 

no disposto na Cláusula VI.1 e seguintes do CONTRATO. 

 

V.2.2 A GARANTIA DE EXECUÇÃO servirá para cobrir: 

 

V.2.2.1 o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER 

CONCEDENTE em face do inadimplemento da CONCESSIONÁRIA, a 

fim de levar a efeito as obrigações e responsabilidades assumidas na 

CONCESSÃO; e 

 

V.2.2.2 o pagamento de multas que forem aplicadas à CONCESSIONÁRIA em 

razão de inadimplemento no cumprimento de suas obrigações 

contratuais, conforme os termos do CONTRATO. 

 

V.2.3 Se o valor das multas impostas à CONCESSIONÁRIA for superior ao valor da 

GARANTIA DE EXECUÇÃO prestada, além da perda dessa, a 

CONCESSIONÁRIA responderá pela diferença e pela reposição do valor integral 

da GARANTIA DE EXECUÇÃO no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da 

respectiva notificação, sob pena de cobrança. 
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V.2.4 A GARANTIA DE EXECUÇÃO poderá assumir qualquer das seguintes 

modalidades: 

 

V.2.4.1 caução em dinheiro; 

 

V.2.4.2 títulos da dívida pública brasileira, não gravados com cláusula de 

inalienabilidade e impenhorabilidade ou adquiridos compulsoriamente; 

 

V.2.4.3 fiança bancária emitida por instituição financeira autorizada a funcionar 

no país, em favor do PODER CONCEDENTE; ou 

 

V.2.4.4 seguro-garantia emitido por companhia seguradora brasileira, em favor 

do PODER CONCEDENTE. 

 

V.2.5 A GARANTIA DE EXECUÇÃO ofertada não poderá conter quaisquer ressalvas 

ou condições que possam dificultar ou impedir sua execução, ou que possam 

suscitar dúvidas quanto à sua exequibilidade.  

 

V.2.6 As despesas referentes à prestação da GARANTIA DE EXECUÇÃO correrão 

exclusivamente em nome e às expensas da CONCESSIONÁRIA. 

 

V.2.7 Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter 

vigência de 01 (um) ano, com cláusula de renovação até a extinção das 

obrigações da CONCESSIONÁRIA, cláusula esta vinculada à reavaliação do 

risco. 
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V.2.7.1 A garantia por seguro deverá estar acompanhada de Carta de Aceitação 

da Operação pelo IRB – Brasil Resseguros S/A, ou estar acompanhada 

de sua expressa autorização à seguradora para contratar o resseguro 

diretamente no exterior, bem como de resseguro junto às 

resseguradoras internacionais. 

 

V.2.7.2 A apólice deverá conter disposição expressa de obrigatoriedade de a 

seguradora informar ao PODER CONCEDENTE e à 

CONCESSIONÁRIA, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da 

validade, se a apólice será ou não renovada. 

 

V.2.7.3 No caso de a seguradora não renovar a apólice de seguro-garantia, a 

CONCESSIONÁRIA deverá apresentar garantia de valor e condições 

equivalentes, para aprovação do PODER CONCEDENTE, antes do 

vencimento da apólice, independentemente de notificação, sob pena de 

caracterizar-se inadimplência da CONCESSIONÁRIA. 

 

V.2.8 A GARANTIA DE EXECUÇÃO será reajustada periodicamente, na mesma data 

e pela mesma fórmula aplicável ao valor da CONTRAPRESTAÇÃO 

PECUNIÁRIA paga pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA. 

 

V.2.9 Sempre que se verificar o reajuste da GARANTIA DE EXECUÇÃO, a 

CONCESSIONÁRIA deverá complementá-la, no prazo de 05 (cinco) DIAS 

ÚTEIS a contar da vigência do reajuste. 

 

V.2.10 A não prestação ou não complementação, no prazo fixado, da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO, conferirá ao PODER CONCEDENTE a prerrogativa de aplicar 
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multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o VALOR ESTIMADO DO 

CONTRATO, por dia de atraso. 

 

V.3 Do Contrato 

 

V.3.1 O CONTRATO obedecerá aos termos da minuta constante do Anexo I - Minuta 

de Contrato;. 

 

V.4 Da Concessionária 

 

V.4.1 A CONCESSIONÁRIA será uma sociedade de propósito específico a ser 

constituída pela ADJUDICATÁRIA, na forma de sociedade anônima, cuja 

finalidade exclusiva compreenderá a exploração do objeto da CONCESSÃO, 

sendo os estatutos e a composição acionária aqueles apresentados na 

LICITAÇÃO. 

 

V.4.1.1 Caso a ADJUDICATÁRIA seja uma LICITANTE individual, deverá criar 

subsidiária integral para atender ao disposto na Cláusula anterior, 

observada a legislação aplicável. 

 

V.4.1.2 Durante o primeiro ano de vigência contratual, a SPE poderá adotar 

qualquer formato societário admitido pela legislação brasileira, 

devendo, a partir do início do segundo ano do CONTRATO, estar, 

necessariamente, constituída sob a forma de sociedade anônima. 
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PARTE VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

VI.1 Disposições Finais 

 

VI.1.1 O PODER CONCEDENTE poderá revogar ou anular a LICITAÇÃO nos termos 

do art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/1993. 

 

VI.1.2 Qualquer modificação no EDITAL exigirá divulgação pela mesma forma em que 

se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a retificação não alterar a formulação das 

PROPOSTAS. 

 

 

Belo Horizonte, 21 de Novembro de 2014. 

 

 

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS – IEF  

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL – SEMAD  


