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documento ou informação que deveria constar originariamente das fases de 
classificação e habilitação. 

23.6. O pregoeiro, no exercício de suas funções, poderá valer-se de pareceres técnicos e/ou 
jurídicos exarados por servidor/comissão devidamente constituídos, para embasar sua 
decisão quando do julgamento das fases de habilitação e proposta. 

23.7. O licitante intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional deverá fazê-lo no 
prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

23.8. O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
do licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta. 

23.9. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, conforme previsto nos §§1º e 2º, art. 65 da Lei 8.666/1993. 

23.9.1. Para aditamento do quantitativo deverá ser observado o disposto no Decreto 
Municipal 13.757/2009 e suas alterações. 

23.10. A Tolerância do Município de Belo Horizonte com qualquer atraso ou inadimplência por 
parte da Contratada não importará de forma alguma em alteração ou novação. 

23.11. A contratada não poderá caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação 
financeira. 

23.12. A contratada não poderá associar-se com outrem, realizar fusão, cisão, incorporação ou 
integralização de capital, salvo com expressa autorização do Contratante. 

23.13. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

23.14. As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos licitantes via 
Sistema Eletrônico ou por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento 
ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 

23.15. Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo pregoeiro ou pela autoridade a 
ele superior. 

23.16. A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 
edital. 

23.17. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
edital será o da Comarca de Belo Horizonte. 

23.18. Fazem parte integrante deste edital: 

Anexo I Termo de Referência 

Apêndice I Planilha de Orçamento 

Apêndice II Cronograma Físico Financeiro 

Apêndice III Administração Local 

Apêndice IV Memória de Cálculo dos BDI 

Apêndice V Composição de Encargos Sociais 

Apêndice VI Composição de Preços Unitários 

Apêndice VII Anotações de Responsabilidade Técnica  ART Orçamentárias 
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Apêndices em meio digital 
 

Apêndice VIII Projetos Praça Santo Antônio  

Apêndice IX Projeto Praça Cândido Portinari  

Apêndice X  Dispensa de Licenciamento Ambiental  

Apêndice XI  Manual do Usuário  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
































































