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Pregão Eletrônico nº 001/2018  

Prestação de Serviços de Pesquisa 

Processo: Nº 01-065.911/18-93  

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de aplicação de entrevistas/pesquisas em 

campo, tabulação de formulário e relatório de resultados, por um período de 12 (doze) meses, podendo 

ocorrer renovações a partir do interesse da administração pública, conforme bases, especificações e 

condições do termo de referência e seus anexos. 

MODALIDADE / FORMA: PREGÃO ELETRÔNICO 

 

TIPO: menor preço, apurado pelo menor valor global 

 

CREDENCIAMENTO: Para este Pregão, o credenciamento deverá ser efetuado até às 09h30 do dia 

08/06/2018 – Horário de Brasília/ DF, exclusivamente por meio do endereço eletrônico 

www.licitacoes.caixa.gov.br 

 

PROPOSTAS COMERCIAIS: As propostas comerciais poderão ser enviadas após efetuado o 

CREDENCIAMENTO. Serão recebidas até às 10h30 do dia 08/06/2018, Horário de Brasília/ DF, 

exclusivamente por meio eletrônico, conforme item 11.1 deste edital. 

 

SESSÃO PÚBLICA DE LANCES: Será aberta na internet às 14h30 do dia 08/06/2018, no endereço 

eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br  

 

PRAZO DA DISPUTA: A etapa inicial de recebimento dos lances será encerrada automaticamente após 10 

minutos, podendo ser prorrogado por decisão do pregoeiro, seguindo-se um tempo aleatório de até 30 

minutos. O sistema emitirá, durante a disputa, aviso alertando para o fechamento iminente do pregão. 
 
 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: as consultas poderão ser formuladas de acordo com o item “5” deste 

edital. 

 

FONE: (31) 3277-9706  

 

EMAIL: licitacoes.belotur@pbh.gov.br 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 

 

 

 

 

 

ESTE PREGÃO ELETRÔNICO SERÁ REALIZADO POR MEIO DO PORTAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

NO ENDEREÇO WWW.LICITACOES.CAIXA.GOV.BR 

* Veja no Item 8 do edital, como se cadastrar para participar da licitação. 

http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
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1. DO PREÂMBULO 

 

A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur, com sede na Rua da Bahia, nº888, 7º 

andar, bairro Centro, Belo Horizonte/ MG, inscrita no CNPJ sob nº 21.835.111/0001-98, neste ato 

representada pelo seu Diretor Presidente torna público que realizará procedimento licitatório na 

modalidade pregão, na forma eletrônica, em conformidade com os Decretos Municipais nº. 12.436/06 e 

nº 15.113/13; Lei Municipal 10.936/16; Leis Federais nº. 8.666/93 e nº. 10.520/02 e Lei Complementar 

nº. 123/06 e normas deste instrumento e demais normas legais atinentes à espécie. 

 

2. DO OBJETO 

 

2.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de aplicação de entrevistas/pesquisas em 

campo, tabulação de formulário e relatório de resultados, por um período de 12 (doze) meses, podendo 

ocorrer renovações a partir do interesse da administração pública, conforme bases, especificações e 

condições do termo de referência e seus anexos. 

 

2.2. A prestação dos serviços descritos no Anexo I deverá ser executada na forma e condições fixadas 

neste edital e seus respectivos anexos. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES/RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES 

 

3.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condição 

de segurança - criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

 

3.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município, denominado pregoeiro, mediante a 

inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o site 

www.licitacoes.caixa.gov.br. 

 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas deste edital serão acobertadas pelas seguintes 

dotações orçamentárias: 

 

- Dotação Orçamentária: 2805.4801.23.695.086.2629.0001 

- Natureza/ Objeto de gasto: 339039 

- Item despesa: 99 

- Fonte de recursos: 0300 

- Código da sub ação: 0001 

- Grupo SICOM: 01 

- Especificação SICOM: 00 
 

- Dotação Orçamentária: 2805.4801.23.695.086.2915.0006 

- Natureza/ Objeto de gasto: 339039 

- Item despesa: 99 

- Fonte de recursos: 0300 

- Código da sub ação: 0006 

- Grupo SICOM: 01 

- Especificação SICOM: 00 

http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
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5. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS 

 

5.1. Os questionamentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados em até 02 (dois) 

dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública de lances, preferencialmente via 

internet, por meio do endereço www.licitacoes.caixa.gov.br, conforme passo a passo a seguir: 

“Acesso ao Sistema” > “Se você é licitante, faça login aqui: acessar” > “Entrar” > “Outras ações” > 

“Questionamento” > Selecionar no campo “Atividade”, o presente Pregão Eletrônico > Digitar ou 

anexar Arquivo > “Enviar Questionamento”.   

 

5.2. Os esclarecimentos poderão ser solicitados também pelo e-mail licitacoes.belotur@pbh.gov.br ou 

entregues diretamente na sede da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A - Rua da 

Bahia, 888 - 6º andar, Centro - Belo Horizonte/MG, atendimento de 09h as 12h e de 14h as 17h. 

 

5.3. As respostas aos questionamentos formalizados, poderão ser acessadas por todos os licitantes no 

endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, no quadro “Painel Geral”, selecionando o número 

do certame desejado e clicando na aba “Pedidos de Esclarecimento”. 

 

6. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 
6.1. Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão, até o 2º dia útil anterior à data 

fixada para abertura da sessão pública, preferencialmente por meio do endereço eletrônico 

http://licitacoes.caixa.gov.br, conforme passo a passo a seguir: “Acesso ao Sistema” > “Se você é 

licitante, faça login aqui: acessar” > “Entrar” > “Outras ações” > “Impugnação” > Selecionar no 

campo “Atividade” o presente Pregão Eletrônico > Digitar ou anexar Arquivo e “Enviar”. 

 
6.1.1 Poderá ser entregue também pessoalmente à Comissão de Licitação da Belotur – rua da 

Bahia, 888, 6º andar, Centro – Belo Horizonte/MG, de 09h às 12h e de 14h às 17h. Ou 

ainda pelo e-mail licitacoes.belotur@pbh.gov.br. A resposta será inserida na aba “Atas do 

certame” do Sistema da Caixa. 

 
6.2. Na hipótese de envio das razões de impugnação ao edital pelo e-mail 

licitacoes.belotur@pbh.gov.br, os documentos originais deverão ser entregues até o 2º dia útil 

anterior à data fixada para abertura da sessão pública – Diretoria de Administração e Finanças, 

localizada à Rua da Bahia, 888, 6º andar, Centro, das 09h às 12h e das 14h às 17h. 

 

6.3. Não será acolhida impugnação fora do prazo legal. 

 

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

7.1. Poderão participar deste procedimento os interessados que atenderem a todas as exigências 

contidas neste edital e seus anexos. 

 

7.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os interessados que se 

enquadrarem em quaisquer das situações a seguir: 

a) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município; 

 

b) tenham sido declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo; 

http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
http://licitacoes.caixa.gov.br/
mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br
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c) estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação; 

 

d) constituídas sob qualquer forma de consórcio; 

 

e) demais hipóteses proibidas pela legislação vigente. 

 

7.3. A observância das vedações do subitem 7.2 é de inteira responsabilidade do LICITANTE que, pelo 

descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis. 

 

8. DO CADASTRO, DA CERTIFICAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

8.1. Para participar deste Pregão, o interessado deve providenciar Cadastro no Portal de Compras 

“Licitações CAIXA”, realizar a Certificação da documentação necessária e efetuar o Credenciamento 

neste certame específico. 

 

8.2. O CADASTRO é realizado por meio do site da CAIXA, acessando o endereço eletrônico 

http://licitacoes.caixa.gov.br, conforme as seguintes etapas: Aba “Cadastro” > Escolher a opção 

“Pessoa Física” ou “Pessoa Jurídica” > Preencher os dados do “Pré-cadastro” > Concordar com o 

Contrato de Adesão > “Concluir o Pré-cadastro”. 

 

8.2.1 Na sequência, o interessado deve comparecer a uma agência da CAIXA para finalizar o 

Cadastro e realizar a Certificação da documentação. 

 

8.3. Para realizar a CERTIFICAÇÃO o interessado deve apresentar os seguintes documentos originais ou 

cópia autenticada: 

 

a) Pessoa Jurídica: Contrato Social e Alterações; Procuração do Representante Legal (quando for o 

caso); Documento de Identificação Pessoal do representante da empresa; CPF e Comprovante de 

endereço.  

 

b) Pessoa Física: Documento de Identificação Pessoal; CPF; Comprovante de endereço e Procuração 

(quando for o caso). 

 

8.3.2 A procuração deve ser elaborada por meio de instrumento público ou particular, com 

firma reconhecida, e deve ser acompanhada de documento comprobatório da 

capacidade do outorgante para constituir mandatários. 

 

8.3.3 Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá ser apresentada 

cópia autenticada, ou cópia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto ou 

Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

8.3.4 A Certificação tem vigência de 1 (um) ano. Após esse prazo, deverá ser renovada em uma 

agência CAIXA. 

 

8.3.5 Quando houver alteração cadastral, a Certificação é suspensa e o Licitante deve 
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comparecer a uma agência CAIXA para reativar a Certificação, munido da documentação 

acima. 

 

8.3.6 Finalizado o cadastro e a Certificação na agência, o sistema encaminhará ao licitante 

mensagem informando “Senha Bloqueada/Código de Validação” para desbloqueio do 

cadastro e geração de nova senha. 

 

8.3.6.1 O desbloqueio da senha deve ser efetuado em até 72 horas do horário em que o 

cadastro foi finalizado. Caso a confirmação não seja realizada no período 

estipulado, os dados serão excluídos da base e será necessário comparecer a 

uma agência da CAIXA e solicitar nova senha. 

 

8.3.6.2 A nova senha de acesso deve ser elaborada, obrigatoriamente, de acordo com as 

orientações recebidas por e-mail. 

 

8.4. Após essa etapa, a empresa interessada deverá providenciar o CREDENCIAMENTO específico para 

este pregão, exclusivamente por meio do eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br > Efetuar login 

por meio da opção “Acesso ao Sistema” > “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar” > Na “Área 

do Licitante” escolher a opção “Credenciar” localizado no quadro “Minhas Atividades” > Selecionar 

o certame desejado > Clicar na Atividade “Credenciamento” > Selecionar a declaração de ciência > 

Marcar a(s) opção(ões) de direito de preferência, caso se aplique > Finalizar o credenciamento 

clicando em “Concordar”. 

 

8.4.1 Encerrado o prazo previsto, não será possível o credenciamento para participação neste 

Pregão Eletrônico. 

 

8.4.2 Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrado como beneficiário (MPE), nos 

termos do art. 3º da LC 123/2006, o licitante deve selecionar a opção “ME/EPP” na tela 

“Credencia Pessoa Física/Pessoa Jurídica”, constante da opção “Credenciamento”, no 

endereço eletrônico citado no item 8.4, para usufruir dos benefícios previstos na referida 

LC. 

 

8.4.2.1 O sistema somente identificará o licitante como beneficiário (MPE), caso faça a 

opção indicada no item 8.4.2, sendo este o ÚNICO momento em que o sistema 

oportuniza ao licitante declarar sua condição de preferência, requisito 

indispensável para que possa exercer os benefícios estabelecidos na LC 

123/2006 previsto neste edital. 

 

8.5. Até o final do prazo de credenciamento, o licitante poderá alterar o seu credenciamento, as opções 

de preferência e até mesmo se descredenciar. 

 

8.6. Os procedimentos para cadastramento, citados no item 8.2, devem ser adotados apenas pelos 

interessados não cadastradas no site “Licitações CAIXA” no endereço www.lictacoes.caixa.gov.br. 

 

8.7. A certificação possibilita a participação em todos os Pregões Eletrônicos disponíveis no site 

eletrônico da CAIXA, sendo que o credenciamento é específico para cada Pregão Eletrônico, 

devendo a empresa se credenciar todas as vezes que tiver interesse em participar de um pregão 

http://licitacoes.caixa.gov.br/
http://www.lictacoes.caixa.gov.br/
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eletrônico realizado no portal “Licitações CAIXA”. 

 

8.8. O link “Credenciar”, constante no endereço eletrônico mencionado no item 8.4, permite o acesso a 

todos os Pregões Eletrônicos que estão na fase de Credenciamento, possibilitando a visualização e 

impressão do Edital no link “Edital”. 

 

8.8.1 Ao clicar em “Credenciar” no Pregão Eletrônico escolhido, serão apresentadas as 

seguintes opções: “Edital” e a atividade “Credenciamento” caso ainda esteja no prazo. 

 

8.9. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada, não cabendo à CAIXA ou ao Município de Belo Horizonte a responsabilidade 

por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por terceiros. 

 

8.10. O credenciamento junto ao provedor do sistema, implica na responsabilidade do licitante ou de 

seu representante legal pelos atos praticados e na presunção de capacidade técnica e habilitatória 

para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

9. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 

9.1. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o processo do 

pregão, desde a publicação até a homologação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios diante de sua desconexão ou da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo 

sistema ou pelo pregoeiro, bem como da perda do direito ao benefício previsto na Lei 

Complementar nº 123/06. 

 

9.2. Se o site “Licitações CAIXA” ficar inacessível por problemas operacionais, com a desconexão de 

todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e 

retomado após comunicação, via e-mail ou sistema, aos participantes. 

 

9.3. No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema 

eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

9.3.1 Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão 

do pregão será suspensa e reiniciada após comunicação aos participantes. 

 

9.4. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas neste edital. O licitante será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 

propostas e lances. 

 

9.5. O licitante deverá adotar como referência para sua proposta as informações constantes no 

presente edital e seus anexos. 

 

9.6. É vedada a participação de um mesmo procurador como representante de licitantes diferentes em 

um mesmo lote. 

10. DA CONDUÇÃO DO CERTAME 
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10.1. O certame será conduzido pelo pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) coordenar o procedimento licitatório; 

b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas relativas ao edital; 

c) abrir e conduzir a sessão pública na INTERNET; 

d) abrir as propostas comerciais, examiná-las e classificá-las para a disputa de lances; 

e) conduzir a etapa de lances; 

f) julgar a proposta e a habilitação do arrematante; 

g) receber, examinar e decidir recurso, encaminhando-o à autoridade competente quando mantiver 

sua decisão;  

h) declarar o vencedor do certame;  

i) adjudicar o objeto, exceto quando, havendo recurso, mantiver a sua decisão, hipótese em que a 

adjudicação será feita por autoridade superior;  

j) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior para homologação. 

 
10.2. Todas as ações do pregoeiro serão formalizadas via Sistema Eletrônico. 

 

11. PROPOSTA COMERCIAL 

 

11.1  A Proposta Comercial deve ser enviada eletronicamente, até o dia e hora indicados no preâmbulo 

deste Edital, por meio do endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br - na “Área do Licitante”, 

efetuar login por meio da opção “Acesso ao Sistema” > Botão “Se Você é Licitante, faça login aqui: 

Acessar” > Escolher “Encaminhar/Alterar Propostas” > Selecionar o certame desejado > Clicar na 

Atividade “Envio de Proposta” > Selecione o item desejado > Digite o valor proposto > Anexe a 

Proposta Comercial > Clique no botão “Enviar Proposta”. 

 

11.1.1 A Proposta Comercial inicial a ser anexada, deverá conter o valor global. Os valores 

unitários serão exigidos apenas na Proposta Ajustada Impressa, nos termos do subitem 

14.2 e Anexo II. 

 

11.2 No preço proposto deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros 

ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente pregão. 

 

11.3 Proposta Comercial com o preço GLOBAL deve ser anexada em arquivo único, limitado às 

extensões doc/xls/docx/xlsx/rtf/pdf/txt/odt/ods, conforme modelo do Anexo II. 

 

11.4 A Proposta de Preço é o valor que deve ser digitado após a anexação da Proposta Comercial e deve 

corresponder ao seu respectivo VALOR GLOBAL. 

 

11.5 O licitante poderá retirar ou substituir a proposta comercial anteriormente apresentada até a data 

e hora marcadas para a abertura da sessão pública por meio do endereço eletrônico 

www.licitacoes.caixa.gov.br - “Área Logada” > “Acesso ao Sistema” > “Se Você é Licitante, faça 

login aqui: Acessar” > Efetuar login > Escolher “Encaminhar/Alterar Proposta” > Excluir a proposta 

anterior clicando no ícone “X” > Inserir a nova proposta. 

 

 

11.6 Caso haja a substituição da Proposta Comercial, após a anexação do arquivo contendo a nova 

http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
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Proposta Comercial, a Proposta de Preço deve ser novamente digitada, conforme item 11.3. 

 

11.7 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

habilitação previstas neste edital. O licitante será responsável por todas as transações, assumindo 

como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

 

12. DOS PROCEDIMENTOS 

 
12.1  Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o sistema organizará 

automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em ordem crescente de preços. 

 
12.2 Em seguida, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente, 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
 

12.2.1 O licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedido de participar da sessão 

pública de lances, podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a 

declaração do vencedor do certame, conforme o item 17 deste edital.  

 

12.2.2 A disputa dos lotes poderá ocorrer de forma simultânea. 

 
12.3 Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de lances no endereço 

eletrônico, selecionando a seguinte sequência: “Acesso ao Sistema” > “Se você é licitante, faça 

login aqui: acessar” > “Entrar” > “Minhas Atividades” > “Efetuar Lances”, no dia e horário 

informados no Edital, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema, correspondente ao VALOR GLOBAL. 

 
12.3.1 Assim que o lance for acatado, ele ficará registrado no sistema, vedada a desistência, 

salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 
12.4 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes 

condições: 

 
12.4.1 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema; 

 

12.4.2 No caso de lances de mesmo preço, prevalecerá aquele que for recebido e registrado 

em primeiro lugar; 

 
12.4.3 Os lances a serem ofertados devem corresponder ao VALOR GLOBAL. 

 

12.5 Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance. 

 

12.6 Na sessão pública de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante que der 

causa a preço incompatível ou manifestamente inexequível, este poderá, motivadamente, ser 

excluído do sistema. 

 

12.7 A sessão pública de lances do pregão será composta de duas etapas, sendo a primeira encerrada 
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após o tempo predeterminado, podendo este ser prorrogado a critério do pregoeiro, resguardado 

o tempo mínimo de 10 minutos, e a segunda aleatória determinada pelo sistema, consistindo em 

um tempo de até 30 (trinta) minutos. 

 

12.8 A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço apresentado 

pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 

12.9 Encerrada a sessão pública de lances, o sistema divulgará o nome do licitante detentor do menor 

valor. 

 
12.10  Caso o menor valor seja ofertado por um beneficiário da LC 123/2006 (MPE), o pregoeiro abrirá a 

etapa de negociação em conformidade com o item 12.14. 

 

12.11  Ocorrendo a situação de empate prevista nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/06, após a disputa de 

cada lote, o Sistema Eletrônico possibilitará a condução pelo pregoeiro dos procedimentos para 

concessão dos benefícios previstos. 

 

12.11.1  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas eletrônicas 

apresentadas pelos beneficiários da Lei Complementar 123/06 sejam iguais ou até 5% 

(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, que não tiver sido 

apresentada por empresa beneficiária. 

 

12.11.2  O pregoeiro agendará sessão pública para oportunizar o direito de preferência à MPE 

apta a exercê-lo, em data e horários a serem informados após o encerramento da 

sessão pública de lances. 

 

12.11.3  Se houver igualdade de valores apresentados por MPE, dentre as propostas de valor 

até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço ofertada pela empresa 

não enquadrada como MPE, será realizado sorteio para identificação daquela que 

terá preferência na apresentação de nova proposta. 

 

12.12  Nas hipóteses de desclassificação ou inabilitação do então arrematante, será verificada a 

ocorrência de nova situação de empate, assegurando a preferência de contratação para os 

beneficiários da Lei Complementar nº 123/2006, procedendo da seguinte forma: 

 

12.12.1  A convocação para concessão dos benefícios previstos será realizada com 

antecedência mínima de 06 (seis) horas, onde será concedido ao beneficiário mais 

bem classificado, oportunidade de exercer o seu direito de preferência, no prazo 

máximo de 5 (cinco) minutos, apresentando proposta de preço inferior à atual, 

ofertada por empresa que não esteja enquadrada como beneficiária. Tal proposta 

deverá ser apresentada no prazo e limites estabelecidos pelo pregoeiro. 

 

12.12.2 A não apresentação de proposta no prazo estipulado implicará na decadência do 

direito conferido pela Lei Complementar nº 123/2006, sendo convocadas as empresas 

remanescentes que porventura se enquadrem na mesma situação, respeitada a 

ordem de classificação das propostas, para o exercício do mesmo direito, observado o 

procedimento previsto no subitem anterior; 
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12.12.3 Havendo o exercício de preferência pela MPE, o pregoeiro passa à etapa de 

negociação, em conformidade com o item 12.14. 

 
12.13  Na hipótese de não ocorrência de lances durante a sessão e caso haja igualdade dos valores das 

propostas apresentadas será realizado sorteio para classificação das propostas, observando-se na 

sequência o direito de preferência previsto na Lei Complementar nº 123/2006. 

 

12.14  Esgotadas as etapas anteriores, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante melhor classificado 

para que seja obtido menor valor, sendo essa negociação realizada no campo próprio para troca 

de mensagens exclusivamente por meio eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br - na “Área do 

Licitante”, efetuar o login no sistema por meio da opção “Acesso ao Sistema”, botão “Se Você é 

Licitante, faça login aqui: Acessar”, escolher a opção “Efetuar Negociação”. 

 

12.15  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o pregoeiro examinará a proposta ou o 

lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma proposta ou lance que atenda ao presente edital, podendo negociar com o licitante para 

obter proposta de menor valor. 

 

13. DOS DOCUMENTOS A SEREM INSERIDOS NO SISTEMA APÓS A SESSÃO PÚBLICA DE LANCES 

 

13.1. Encerrada a sessão pública de lances, o Pregoeiro solicitará ao licitante o envio de: 

 

13.1.1 Proposta ajustada, contendo apenas o valor global adequado ao preço negociado. 

 
13.1.1.1  A proposta ajustada deve ser encaminhada no prazo determinado pelo 

pregoeiro, sendo assegurado ao licitante o prazo mínimo de 02 (duas) horas, 

por meio do endereço eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br - “Área Logada” 

> “Acesso ao Sistema” > “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar” > Efetuar 

login, no quadro “Minhas Atividades” > Escolher “Encaminhar Proposta 

ajustada”. 

 
13.1.1.2  Será desclassificada a proposta que: 

 
13.1.1.2.1 Não atenda as especificações, os prazos e as condições definidos 

neste Edital;  

 

13.1.1.2.2 Contenha vícios insanáveis; 

 

13.1.1.2.3 Apresente preço e/ou vantagem baseados em outras propostas;  

 

13.1.1.2.4 Apresente preço manifestamente inexequível ou não tenha sua 

exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Município de 

Belo Horizonte; 

 

13.1.1.2.5 Apresente preço superior ao preço praticado no mercado. 

 

http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
http://licitacoes.caixa.gov.br/
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13.1.1.2.6 A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no 

sistema, disponível em tempo real para todos os licitantes. 

 
13.1.2 O prazo estipulado nos subitens 13.1.1.1 e 13.1.2.1 poderá ser prorrogado, quando 

solicitado pelo licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado 

e aceito pela Administração. 

 

14. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA (HABILITAÇÃO E PROPOSTA) 

 

14.1  Os documentos exigidos neste edital (Proposta Ajustada Impressa e Documentos de Habilitação) 

deverão ser entregues, no prazo de até 3 (três) dias úteis da convocação do pregoeiro. 

 
14.1.1 A documentação deverá ser apresentada em 02 envelopes lacrados, sendo ENVELOPE 

Nº 01 – PROPOSTA AJUSTADA, ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, 

na Rua da Bahia, 888, 6º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.160-011, das 09h 

às 12h e das 14h às 17h, contendo em sua parte externa, etiqueta com as 

informações abaixo: 

 

ENVELOPE DE Nº. 01 – PROPOSTA AJUSTADA 
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PESQUISA 
PROCESSO: 01-065.911/18-93 
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL E CNPJ) 
REPRESENTANTE LEGAL: 
 
ENVELOPE DE Nº. 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PESQUISA  
PROCESSO: 01-065.911/18-93 
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL E CNPJ) 
REPRESENTANTE LEGAL: 
 

14.2 A proposta ajustada impressa deverá ser apresentada, conforme modelo Anexo II, em uma via, com 

suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal do licitante, sem 

emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de 

desclassificação, salvo se, inequivocamente, tais falhas não impedirem a exata compreensão de seu 

conteúdo e deverá conter: 

 
14.2.1 Razão Social, n.º do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do licitante; 

 
14.2.2 Modalidade e número da licitação; 

 
14.2.3 Descrição sucinta da prestação do serviço conforme este edital e anexos; 

 
14.2.4 Valor global do serviço, discriminando o valor unitário de cada pesquisa a ser 

realizada. 

 

14.2.4.1 O valor unitário deve ser apresentado em moeda nacional, em algarismo com 

no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 
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14.2.4.2 O valor global deve ser apresentado em moeda nacional, em algarismo e por 

extenso, com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

 

14.2.5 Declaração de validade da proposta de 90 (noventa) dias, contados da assinatura; 

 
14.3  Juntamente com a proposta ajustada, deverão ser entregues os seguintes documentos, sob pena 

de desclassificação: 

 

14.3.1 Declaração de que a Proponente possui todas as condições para habilitação nesta 

licitação, nos termos do que dispõe o inciso VII do art. 4º da Lei 10.520 de 17 de Julho 

de 2002; 

 

14.3.2 Declaração de que a Proponente tem ciência de todas as condições, especificações e 

exigências constantes neste edital; 

 

14.3.3 Declaração de que no preço proposto encontram-se incluídos todos os tributos, 

encargos sociais, trabalhistas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair 

sobre o objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente 

do PROPONENTE vencedor. 

 

14.3.4 Declaração, conforme modelo constante no Anexo III, para o licitante beneficiário da 

Lei Complementar 123/06, caso a Proponente seja beneficiária da respectiva Lei. 

 

14.3.5 Declaração independente de proposta de preços emitida pelo representante legal da 

empresa participante da licitação, detentor de plenos poderes e informações para 

firmá-la, nos moldes do modelo constante do Anexo IV. 

 

14.4 Após o término da fase competitiva, o pregoeiro poderá solicitar a demonstração da exeqüibilidade 

da proposta. 

 

15. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 

15.1  Será considerado habilitado o licitante que atender ao disposto abaixo: 

 

15.1.1 Se cadastrado no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município – SUCAF: 

 

a) Com situação regular e habilitado na linha de serviço compatível com o objeto licitado, 

deverá apresentar ao pregoeiro a documentação prevista nos subitens 15.1.1.1.à 

15.1.1.3 deste Edital; 

 

b) Com documentação vencida, mas habilitado na linha de serviço compatível com o objeto 

licitado, deverá apresentar ao pregoeiro o(s) documento(s) regularizador(es) e a 

documentação prevista 15.1.1.1.à 15.1.1.3 deste Edital; 

 

c) Com situação regular, mas não habilitado na linha de serviço compatível com o objeto 

licitado, deverá apresentar ao pregoeiro os documentos exigidos 15.1.1.1.à 15.1.1.3 deste 
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Edital. Neste caso, o documento previsto no subitem 15.1.1.2 será analisado pelo(a) 

Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio para verificar a compatibilidade da linha de serviço 

descrita no objeto social. 

 

15.1.1.1  Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 

16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo, na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, conforme inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

Quadro 01 – Modelo (sugerido) de Declaração de Menores 

 

DECLARAÇÃO 

 

[inserir nome e qualificação completa] DECLARA, sob as penas da Lei, que não emprega em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menor de 18 (dezoito) anos ou em qualquer trabalho menor 

de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição  de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

[inserir local e data] 

 

[inserir nome e assinatura do representante legal do proponente] 

  

 

15.1.1.2 Cópia autenticada do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

em se tratando de sociedades comerciais, devidamente registrado e 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, quando se 

tratar de sociedade por ações. 

 

15.1.1.3  Comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade, por intermédio de 
Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 
emitido(s) em papel timbrado do(s) atestante(s), constando o cargo e o nome legível 
do signatário, bem como os respectivos nºs de telefone de contato, para uma 
eventual consulta; comprovando-se que a licitante já tenha prestado, 
satisfatoriamente, serviços compatíveis com o objeto deste termo de referência; 

 
b) A comprovação de aptidão de que trata o item antecedente poderá ser feita por 

intermédio de Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome e com o nº do CNPJ da 
matriz e/ou em nome e com o nº do CNPJ da(s) filial(is) da empresa; 

c) A fim de verificar a autenticidade do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica 
apresentado(s) em atendimento ao item acima, a Belotur poderá solicitar a 
apresentação dos respectivos contratos e/ou notas fiscais referentes ao documento 
apresentado; 

 
d) A apresentação devera ser em até dois dias úteis após a data da solicitação. 

 
e) Comprovante de profissional de estatística no quadro fixo da CONTRATADA com 

registro no CONRE - Conselho Regional de Estatística, no ato de assinatura do 
contrato. 
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f) Não serão aceitas Certidões de Registro de Pessoa Física de atividades correlatas, 

como Matemática ou Economia, por tratar-se de serviço de pesquisa de mercado e 
análises estatísticas. A atividade de Estatístico é regulamentada pela Lei nº 4.739/65. 

 
g) No ato da assinatura do contrato deverá apresentar declaração assinada pelo 

representante legal da empresa, de que os colaboradores envolvidos na prestação 
do serviço possuem com ela, relação jurídica válida no que concerne ao atendimento 
das legislações trabalhistas e civis aplicáveis. 

 

15.1.2 Se não cadastrado no SUCAF, deverá apresentar toda documentação relacionada 

abaixo: 

 

15.1.2.1 Habilitação Jurídica: 

 

a) Registro comercial, em caso de empresa individual; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, em se tratando de 

sociedades comerciais, devidamente registrado e acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores, quando se tratar de sociedade por ações; 

c) Inscrição do ato constitutivo em cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no 

caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

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

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
Observações: Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor, o documento de constituição da empresa, 

acompanhado da(s) última(s) alteração(ões) referente(s) à natureza das atividades 

comerciais e à Administração da empresa, ou a última alteração consolidada. 

 

15.1.2.1.1 Para os documentos previstos no subitem 15.1.2.1 será analisado 

pelo(a) Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio a compatibilidade da linha 

de serviço descrita no objeto social com o serviço objeto desta 

licitação. 

 

15.1.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

a) Prova de inscrição Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

 

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e 

Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de  

Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
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d) Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 

15.1.2.3  Comprovação da Qualificação Econômico-Financeira 

 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor 

da sede do licitante, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 

física. 

 

15.1.2.4  Comprovação da Qualificação Técnica 

 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade, por intermédio de 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 

emitido(s) em papel timbrado do(s) atestante(s), constando o cargo e o nome 

legível do signatário, bem como os respectivos nºs de telefone de contato, para 

uma eventual consulta; comprovando-se que a licitante já tenha prestado, 

satisfatoriamente, serviços compatíveis com o objeto deste termo de referência; 

 

b) A comprovação de aptidão de que trata o item antecedente poderá ser feita por 

intermédio de Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome e com o nº do CNPJ 

da matriz e/ou em nome e com o nº do CNPJ da(s) filial(is) da empresa; 

 

c) A fim de verificar a autenticidade do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica 

apresentado(s) em atendimento ao item acima, a Belotur poderá solicitar a 

apresentação dos respectivos contratos e/ou notas fiscais referentes ao 

documento apresentado; 

 

d) A apresentação devera ser em até dois dias úteis após a data da solicitação. 

 

e) Comprovante de profissional de estatística no quadro fixo da CONTRATADA com 

registro no CONRE - Conselho Regional de Estatística, no ato de assinatura do 

contrato. 

 

f) Não serão aceitas Certidões de Registro de Pessoa Física de atividades correlatas, 

como Matemática ou Economia, por tratar-se de serviço de pesquisa de mercado 

e análises estatísticas. A atividade de Estatístico é regulamentada pela Lei nº 

4.739/65. 

g) No ato da assinatura do contrato deverá apresentar declaração assinada pelo 

representante legal da empresa, de que os colaboradores envolvidos na 

prestação do serviço possuem com ela, relação jurídica válida no que concerne ao 

atendimento das legislações trabalhistas e civis aplicáveis. 

 

15.1.2.5  Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo, na condição de aprendiz, a partir 

de 14 (quatorze) anos, conforme inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93. 
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Quadro 01 – Modelo (sugerido) de Declaração de Menores 

 

DECLARAÇÃO 

 

[inserir nome e qualificação completa] DECLARA, sob as penas da Lei, que não emprega em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menor de 18 (dezoito) anos ou em qualquer trabalho menor 

de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição  de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

[inserir local e data] 

 

[inserir nome e assinatura do representante legal do proponente] 

 

 

15.2 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 

nome do licitante, devendo ser observado: 

 

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da mesma. 

 

b) Se a licitante for 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. 

 

15.3 Para fins de habilitação, os documentos que não possuírem prazo de validade deverão possuir data 

de emissão de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, tendo como referência a data de abertura do 

pregão. 

 

15.3.1 Não se enquadram no subitem 15.3 os documentos que, pela própria natureza, não 

apresentam prazo de validade, inclusive quanto aos atestados de capacidade técnica. 

 

15.4 As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição. 

 

15.4.1 Para efeito da comprovação referida no subitem acima poderá ser admitida a certidão 

constante do CRC – Certificado de Registro Cadastral/SUCAF. 

 

15.5 Para efeito do julgamento da habilitação, o pregoeiro considerará como referência para a validação 

dos documentos a data da abertura das propostas, salvo na ocorrência do previsto no § 1º do art. 

43 da LC nº 123/06. 

 

15.6 A regularidade da situação do licitante no SUCAF será confirmada por meio de consulta on-line ao 

Sistema. Procedida à consulta, serão impressos relatórios de situação de cada participante. 

 

15.7 Os documentos exigidos nos subitens acima deverão ser encaminhados em original ou cópia 

autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeira ou, ainda, por sua respectiva equipe de 

apoio, sendo necessário a apresentação da cópia e do documento original. 
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15.7.1 Serão aceitas somente cópias legíveis; 

 

15.7.2 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 

 

15.7.3  Serão aceitos documentos autenticados digitalmente por Juntas Comerciais, desde 

que seja possível a sua validação através de acesso à website. 

 

16. DO JULGAMENTO 

 

16.1  O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO GLOBAL observadas as exigências 

deste edital e seus anexos. 

 

16.2 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o(a) Pregoeiro(a) examinará a 

aceitabilidade da proposta ofertada pelo arrematante quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito. 

 

16.2.1 O(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços 

ofertados. 

 

16.2.2 O(a) Pregoeiro(a), se assim for necessário, poderá suspender a sessão pública para 

análise da documentação apresentada ou para a realização de diligências. 

 

16.3 Havendo apenas uma oferta, desde que atenda a todos os termos deste edital e que seu preço seja 

compatível com o valor praticado no mercado, esta poderá ser aceita. 

 

16.4 Sendo aceita a proposta de menor valor, será avaliada a documentação de habilitação, conforme 

item 15 e subitens seguintes deste Edital. Constatado o atendimento pleno às exigências deste 

edital, o arrematante será declarado vencedor e, após o transcurso do prazo para recurso, será 

adjudicado o objeto, nos termos da legislação aplicável e condições deste edital. 

 

16.5 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências para habilitação, o(a) 

Pregoeiro(a) examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

 

16.6 Após a declaração do vencedor e havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será assegurado à ME ou EPP o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração, para regularização da mesma. 

 
16.6.1 A prorrogação do prazo para a regularização fiscal prevista no subitem 13.6 dependerá 

de requerimento pelo interessado, devidamente fundamentado, dirigido a Pregoeira. 

 

16.6.2 O requerimento deverá ser apresentado dentro do prazo inicial de 02 (dois) dias úteis 

concedidos para a regularização fiscal. 

 

16.6.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nas Leis 8.666/93 e 

10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes. 
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16.7 Após a declaração de vencedor, deverão ser observados os procedimentos previstos neste edital 

referente aos recursos administrativos. 

 

16.8 Declarado vencedor, o(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar ao arrematante a formulação de nova 

proposta, considerando o valor obtido após a etapa de lances, podendo para tanto, trazer papel 

timbrado da empresa ou carimbo identificador 

 

16.9 Nos termos da Lei 10.520/02, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar para obtenção de melhor preço. 

 

17. DOS RECURSOS 

 
17.1 Declarado o vencedor, o licitante, inclusive aquele que foi desclassificado antes da sessão pública 

de lances, deverá manifestar motivadamente a intenção de recorrer no formulário eletrônico 

disponibilizado no endereço www.licitacoes.caixa.gov.br – “Área do Licitante” > Efetuar o login no 

sistema por meio da opção “Acesso ao Sistema” > Selecionar “Se Você é Licitante, faça login aqui: 

Acessar” > Escolher a opção “Intenção de Recurso” localizada no quadro “Outras Ações”, nas 24 

(vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato da declaração de vencedor. 

 

17.2 Será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso. Os demais 

licitantes ficarão automaticamente intimados para apresentar contrarrazões em igual número de 

dias, que começarão a ser contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos autos. 

 
17.2.1 O(s) recurso(s) e contrarrazões deverá(ão) ser encaminhado(s) preferencialmente nos 

termos do item 17.1. Poderá(ão) ser entregue(s) também diretamente à Comissão de 

Licitação da Belotur, na Rua da Bahia, 888, 6º andar, Centro - Belo Horizonte / MG, CEP 

30.160-919, das 9h às 12h e das 14h às 17h. As respostas serão inseridas na aba “Atas 

do certame”. 

 

17.3 A ausência de manifestação da intenção de recorrer ou a não apresentação das razões de recurso, 

importará na decadência do direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante 

declarado vencedor. 

 
17.4 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 
17.5 Na hipótese de envio das razões do recurso e das contrarrazões para o e-mail 

licitacoes.belotur@pbh.gov.br, os documentos originais deverão ser entregues no prazo máximo de 

02 (dois) dias úteis contados do prazo final para sua apresentação na Comissão de Licitação da 

Belotur, na Rua da Bahia, 888, 6º andar, Centro - Belo Horizonte / MG, CEP 30.160-919, das 9h às 

12h e das 14h às 17h. 

 
17.6 Não serão acolhidos recursos apresentados fora do prazo legal, nem subscritos por representante 

não habilitado legalmente ou não identificado no processo para representar o licitante. 

 
 
 
 

mailto:licitacoes.belotur@pbh.gov.br,
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18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

18.1  O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame ou fizer declaração falsa, ficará 

impedido de licitar e contratar com o Município de Belo Horizonte pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

18.2  O licitante vencedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para certame, não mantiver 

a proposta, fraudar ou falhar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de 

Belo Horizonte pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e 

no Contrato e das demais cominações legais. 

 

18.3  O descredenciamento do licitante no SUCAF será imediatamente comunicado a Administração 

Municipal, ficando o licitante sujeito às penalidades previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 

 

18.4  O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 

adjudicatária, sujeitando-a às sanções previstas no artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93, bem 

como, as sanções previstas no Decreto Municipal nº 15.113 de 08 de janeiro de 2013, garantido o 

direito de defesa prévia, em especial:  

 

18.4.1 Multa nos seguintes percentuais: 

 

a) Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação 

em caso de recusa do infrator em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou contrato, ou 

recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente; 

 

b) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação, na hipótese de o 

infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as 

obrigações assumidas; 

 

c) Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, quando houver 

o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas. 

 

18.4.2 Nos casos de descumprimento das demais obrigações assumidas pela adjudicatária, 

poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 

 

a) Advertência escrita; 

 

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois anos); 

 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por prazo 

não inferior a 02 (dois) anos. 

 

18.4.3 A aplicação da penalidade de sanções de advertência e multa são de competência da 



 

Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur 
Rua da Bahia, 888 – 6º andar - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP 30.160-011 - www.belotur.com.br – 

licitacoes.belotur@pbh.gov.br – Tel.: (31) 3277-9706 

Diretoria Administrativa-Financeira da BELOTUR. 

 

18.4.4 A aplicação da penalidade de suspenção temporária e declaração de inidoneidade são 

de competência do Presidente da BELOTUR. 

 

18.4.5 Na aplicação das penalidades previstas no subitem 18.4.1, alíneas “a”, “b” e “c”, no 

subitem 18.4.2, alíneas “a” e “b”, será facultada a defesa prévia do interessado no 

respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação. 

 

18.4.6 Na aplicação da penalidade prevista no subitem 15.4.2, alínea “c” será facultada a 

defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis da 

abertura da vista. 

 

18.5  As multas não eximem a ADJUDICATÁRIA da plena execução do fornecimento contratado. 

 

18.6 As penalidades previstas neste item 18 serão aplicadas conforme procedimentos previstos no 

Decreto Municipal nº 15.113 de 08 de janeiro de 2013. 

 

18.7  O desempenho insatisfatório da adjudicatária será anotado em sua ficha cadastral, nos termos do 

artigo 24, do Decreto Municipal nº 11.245/03. 

 

19. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

19.1 Homologada a licitação, será o licitante vencedor deste pregão convocado para assinar o contrato 

no prazo máximo de 05 (dois) dias. 

 

19.2 Quando da assinatura do Contrato de prestação de serviço, a adjudicatária deverá estar 

devidamente cadastrada no SUCAF e comprovar a manutenção das condições de regularidade 

demonstradas para habilitação. 

 

19.2.1 É de exclusiva responsabilidade da adjudicatária, providenciar seu cadastramento 

junto ao SUCAF, caso ainda não se encontre cadastrada, nos termos do Decreto 

Municipal 11.245/03. Quaisquer outros esclarecimentos podem ser obtidos pelo 

telefone (31) 3277- 4677. 

 

19.2.2 Por ocasião da assinatura do contrato, a adjudicatária (vencedora) deverá 

apresentar o Certificado de Registro Cadastral expedido pelo SUCAF. 

 

19.3 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro dos prazos previstos no 

subitem 19.1, ensejará penalidade de multa conforme estabelecido no subitem 18.4.1. 

 

19.4 Caso a adjudicatária não assine o contrato nos prazos estabelecidos pelo Contratante, é 

prerrogativa do órgão licitante o direito de adjudicar à segunda colocada o objeto licitado. 

 

19.5 O contrato a ser celebrado conterá, dentre suas cláusulas, as de Obrigações da Contratada e 

Obrigações do Contratante, conforme minuta - Anexo VI - parte integrante deste edital. 
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19.6 As despesas com a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município “DOM” 

correrão por conta da Contratante. 

 

19.7 Apresentar relação de rede credenciada com estabelecimentos situados em Belo Horizonte que 

aceitem o produto descrito no objeto deste edital.  

 

20. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

20.1 O contrato decorrente da presente licitação terá vigência de 12 meses, a contar da data de 

assinatura de contrato. 

 

21. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

21.1 A prestação de serviços ocorrerá de acordo com as condições constante no Termo de Referência e 

seus anexos 

Parágrafo único: em caso de descumprimento de quaisquer condições descritas no TR, a empresa 

faltosa fica sujeita às sanções previstas neste edital e na legislação pertinente. 

 

22. DO RECEBIMENTO  

 

22.1 O Contratante designará empregado para fiscalizar a prestação do serviço. 

22.1.1 Em caso de irregularidade ou caso o serviço esteja fora dos padrões e especificações 

determinados, o Contratante solicitará imediata regularização. O atraso na 

substituição ou regularização acarretará a suspensão dos pagamentos pendentes; 

 

22.1.2 Sendo aprovado, o empregado que acompanha a prestação do serviço certificará o 

fato dando recibo na nota fiscal respectiva. 

 

22.2 Em caso de irregularidade não sanada pelo prestador de serviços, o empregado responsável 

reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências de 

penalização. 

 

22.3 É vedada, tanto a prestação do serviço contratado por parte do signatário detentor quanto a 

aceitação da sua prestação, pelos órgãos participantes com especificação e condição diferente da 

aprovada e devidamente publicada no DOM. 

 

23. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

23.1 O pagamento dos serviços executados será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a aprovação da 

nota fiscal, via transferência bancária. 

 

23.2 Deverá ser discriminado na nota fiscal o valor da mão de obra utilizada na prestação dos serviços 

executados, bem como a retenção da seguridade social e/ou outros impostos cabíveis, conforme 

legislação vigente.  

 

23.3 A contratada entregará a nota fiscal diretamente ao Departamento Financeiro da Belotur, que, após 

aprová-la, providenciará o pagamento. 
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23.4 As notas fiscais/fatura deverão obrigatoriamente discriminar a prestação dos serviços executados, 

bem como todos os impostos retidos na Fonte, quando for cabível. 

 

23.5 A contratada deverá emitir a nota fiscal conforme legislação vigente.  

 

23.6 O pagamento será efetuado a partir do dimensionamento das despesas especificadas nas Ordens 

de Serviços, sendo pagos, portanto, os itens solicitados pela Empresa Municipal de Turismo de Belo 

Horizonte - BELOTUR e àqueles efetivamente disponibilizados pela contratada. 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

24.1  Poderá a Administração revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por conveniência 

administrativa e interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao licitante direito à 

indenização, salvo em caso de dano efetivo disso resultante e na forma da lei.   

 

24.2 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação e da execução do serviço. A falsidade de 

qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na 

imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, no 

cancelamento do Contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

24.3 É facultado ao pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

24.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 

prazo determinado pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

 

24.5 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação 

ou que apresentarem valores irrisórios ou manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48 da 

Lei nº 8.666/93. 

 

24.6  Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o 

pregoeiro poderá fixar aos licitantes, prazo de outo dias úteis para apresentação de nova 

documentação ou de outras propostas. 

 

24.7 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. 

 

24.8 O contratado está obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total atualizado 

contratado. 

 

24.9 A tolerância do órgão gestor com qualquer atraso ou inadimplência por parte da contratada, não 

importará de forma alguma em alteração ou novação. 
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24.10 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. 

 
24.11 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. 

 

24.12 Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo pregoeiro e pela equipe de apoio ou pela 

autoridade a ele superior. 

 

24.13 A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste edital e 

seus anexos. 

 

24.14 É de exclusiva responsabilidade do licitante declarado vencedor, para efeito da assinatura do 

contrato e consequente contratação o cadastramento junto ao SUCAF. 

 

24.15 A execução dos serviços, objeto deste Edital, será tratada como contratação autônoma e 

independente, para todos os fins de direito. 

 

24.16 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o 

da Comarca de Belo Horizonte, local da realização do certame.  

 

Belo Horizonte, 22 de maio de 2018. 

 

 

 

 

ALUIZER MALAB BARBOSA DO NASCIMENTO  

Diretor-Presidente da BELOTUR 

 

 

 

 

 

ALEXIS OLIVEIRA JACINTO 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

UNIDADE REQUISITANTE: Diretoria de Planejamento e Economia Criativa 

RESPONSÁVEL/MATRÍCULA: Marcos Vinicius Boffa / Matrícula 080028-0 

 

1. OBJETO 

 

Contratação de empresa para prestação de serviços de aplicação de entrevistas/pesquisas em campo, 

tabulação de formulário e relatório de resultados, por um período de 12 (doze) meses, podendo ocorrer 

renovações a partir do interesse da administração pública, conforme bases, especificações e condições do 

termo de referência e seus anexos. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE E DA ESCOLHA DO OBJETO 

 

O planejamento da atividade turística exige o conhecimento prévio do meio físico, suas aptidões e limitações 

naturais, dos fenômenos culturais e sociais, dos aspectos econômicos da região e a análise da inserção do 

turismo nesse contexto. 

 

Essa fase do planejamento constitui-se numa avaliação dos recursos existentes em determinada 

municipalidade, detectando-se os aspectos positivos e negativos de sua exploração turística. 

 

A realização de uma leitura da realidade implica na análise minuciosa do setor turístico de um município, 

ordenando-se, com clareza, todos os dados e elementos que permitam uma visão geral da situação atual e de 

seu desenvolvimento espontâneo ou natural. A partir disso é que se torna possível identificar as necessidades 

dos turistas, da população, dos organizadores de eventos, do empresariado e do próprio município. 

 

Assim é que, para a elaboração das possíveis propostas para desenvolvimento do turismo em uma 

municipalidade, torna-se necessário diagnosticar seu potencial como área turística, seja em termos de 

estrutura de apoio – infraestrutura urbana, serviços, instalações e equipamentos turísticos, seja em termos 

de demanda existente e potencial para a realização de eventos. 

 

A sistematização desse conjunto de informações servirá de subsídio para a definição de estratégias, 

diretrizes, linhas de ação e de objetivos para a condução dos negócios de turismo de uma forma eficiente e 

eficaz. 

 

Em vista de seus importantes efeitos econômicos, sociais, ambientais, políticos e culturais, o Turismo, 

organizado e planejado, é poderoso instrumento de aceleração ou complementação do processo de 

desenvolvimento.  

 

As pesquisas para conhecer o perfil dos turistas/excursionistas e dos participantes em eventos, avaliar a 

infraestrutura de serviços turísticos, a organização dos eventos, os principais facilitadores e a estrutura da 

cidade fazem parte do escopo de trabalho do Observatório de Belo Horizonte em que os resultados destas 

pesquisas dimensionarão o real potencial turístico de Belo Horizonte, além de fornecer subsídios para a 

definição de estratégias que consolidem o “Produto Turístico de Belo Horizonte” em nível nacional e 

internacional. 
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3. RESULTADOS ESPERADOS 

 

O objetivo desse serviço é a aplicação de entrevistas por meio de abordagem aleatória direta de público 

durante o período de doze (12) meses de vigência do contrato, em locais, datas e eventos a serem 

informados pela CONTRATANTE, na forma e procedimento estipulado neste termo de referência. 

 

Constitui-se por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos de aplicação de 

entrevistas/pesquisas em campo, tabulação de formulário e compilação das frequências e elaboração dos 

gráficos, a serem realizada ao longo da vigência do contrato em diversos pontos e eventos realizados em Belo 

Horizonte (incluindo equipamentos que atendam a cidade como o Aeroporto Internacional Tancredo Neves), 

conforme indicação e metodologia apresentada pela CONTRATANTE de acordo com o disposto no presente 

termo de referência. 

 

A forma de realização e remuneração das pesquisas tomadas pela Belotur, denominada CONTRATANTE, 

terão como base a unidade de “pesquisa”, desde que cumprida a amostra mínima solicitada de 

“questionários válidos”.  

 

Considera-se questionário válido aquele no qual o entrevistado tenha preenchido todos os requisitos 

previstos em “filtro” e, além disso, que apresente resposta a todas as questões do formulário de forma 

confiável e coerente com o marco teórico presente nas recomendações internacionais de estatísticas de 

turismo, tornando viável sua inclusão na base de dados, sem caracterizar vieses na informação final. Ressalte-

se que detectada inconsistência nas respostas e nas perguntas consideradas chave do formulário, mesmo 

que preenchido, este será descartado, não incluído na contagem como “questionário válido”, para efeito de 

valor comercial.  

 

A CONTRATANTE acionará a CONTRATADA em até sete (7) dias corridos de antecedência à realização dos 

trabalhos de coleta de dados, informando data(s), local(is), número de questionários válidos e o respectivos 

horários/período de aplicação da pesquisa.  

 

Para atendimento aos padrões de pesquisas realizadas pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá ter 

capacidade para coletar, no mínimo, 500 questionários válidos nos períodos estabelecidos.  

 

A quantidade total de pesquisas estimadas, conforme os tipos relacionados no Anexo IA – Pesquisas é de 28 

(vinte e oito) pesquisas, a serem executadas de acordo com a estratégia adotada pela CONTRATANTE, 

distribuídas em pesquisas de 500 questionários válidos, realizadas ao longo da vigência do contrato.  

 

As especificações estimadas das pesquisas estão discriminadas no Anexo IA - Pesquisas - deste documento.  

 

A CONTRATANTE não está obrigada a utilizar todos os tipos de pesquisa, nem mesmo o número total 

estimado de 28 (vinte e oito) pesquisas estimadas e discriminadas no Anexo IA - Pesquisas deste documento. 

 

Espera-se que os resultados destas pesquisas possam auxiliar no monitoramento de indicadores turísticos de 

Belo Horizonte, fornecendo insumos para a elaboração do planejamento estratégico e otimização dos 

recursos públicos para o atendimento das demandas do setor turístico de Belo Horizonte pela Belotur. 

Fatores que poderão desencadear a melhoria da qualidade de vida da população local, através da geração de 

emprego e renda, além do aumento de divisas e da arrecadação de impostos. 
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4. VALOR DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

 

TABELA DE REFERÊNCIA – MÉDIA DE 3 ORÇAMENTOS 

  

Caracterização das pesquisas 

Tipo Dias Locais 
Amostra 

mínima 

Tipo de 

questionário 

Quant. de 

pesquisas 

Custo Unit. 

R$ 

Custo Total 

R$ 

1A até 2 dias 1 local 500 A 3 19.240,54 57.721,63 

1B até 2 dias 1 local 500 B 3 20.893,90 62.681,71 

2A de 3 a 8 dias 1 local 500 A 2 22.024,02 44.048,04 

2B de 3 a 8 dias 1 local 500 B 3 24.572,43 73.717,30 

3A até 2 dias 2 até 15 locais 500 A 2 19.929,39 39.858,79 

3B até 2 dias 2 até 15 locais 500 B 3 21.793,54 65.380,63 

4A de 3 a 8 dias 2 até 15 locais 500 A 4 22.262,52 89.050,09 

4B de 3 a 8 dias 2 até 15 locais 500 B 8 24.564,69 196.517,55 

Total 175.281,06 628.975,75 

Valor obtido a partir da média de 3 orçamentos de mercado. 

 

O custo para a realização dos serviços descritos neste termo de referência deverá contemplar todas as 

despesas necessárias à perfeita realização dos serviços, incluindo mão-de-obra, encargos sociais, materiais, 

transporte, alimentação, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas. 

 

A CONTRATANTE reserva-se o direito de utilizar o tipo de pesquisa, previsto no Anexo IA - Pesquisas deste 

documento, que entender necessário em cada ocasião. Ainda, a CONTRATANTE não garantirá a realização de 

todos os tipos de pesquisa previstos no Anexo I - Pesquisas deste documento, nem mesmo do total previsto 

de 28 (vinte e oito) pesquisas ao longo do período de vigência do contrato, sem ônus à CONTRATANTE. 

 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INCLUINDO AÇÃO E SUBAÇÃO 

 

As despesas correspondentes à execução deste contrato correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária:  

- Dotação Orçamentária: 2805.4801.23.695.086.2629.0001 

- Natureza/ Objeto de gasto: 339039 

- Item despesa: 99 

- Fonte de recursos: 0300 

- Código da sub ação: 0001 

- Grupo SICOM: 01 

- Especificação SICOM: 00 

 

- Dotação Orçamentária: 2805.4801.23.695.086.2915.0006 

- Natureza/ Objeto de gasto: 339039 

- Item despesa: 99 

- Fonte de recursos: 0300 

- Código da sub ação: 0006 

- Grupo SICOM: 01 

- Especificação SICOM: 00 
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6. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO, LOCAL E PRAZOS 

 

6.1 Referenciais metodológicos 

 

O marco teórico para realização do trabalho será a publicação das Recomendações Internacionais de 

Estatísticas de Turismo – 2018 editadas pela Organização Mundial de Turismo – OMT, agência especializadas 

da ONU para área de turismo. 

 

Entre os conceitos básicos advindos dessas recomendações e base no presente documento como parâmetros 

para seleção e a identificação do público alvo desta pesquisa citam-se: o turista, excursionista e morador: 

 

 O turista é considerado o visitante temporário, nacional ou internacional, cuja residência 

permanente é outra que não o local da pesquisa, e que permanece neste local pelo menos 

24 horas, ou efetua pelo menos um pernoite, permanecendo no local por, no máximo, 365 

dias e que não exerça função remunerada na localidade. 

 O excursionista é considerado o visitante temporário, nacional ou internacional, cuja 

residência permanente é outra que não o local da pesquisa, e que permanece neste local 

por, no máximo, 24 horas, sem realizar pernoite e que não exerça função remunerada na 

localidade. 

 Morador é considerado o residente permanente em Belo Horizonte ou na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Será fornecida a lista de cidades que compõem a 

RMBH. 

 

Após a contratação a Belotur convocará a empresa para reunião presencial de alinhamento, em Belo 

Horizonte, definição dos procedimentos, indicação das equipes de execução e acompanhamento deste 

objeto, além de definição de um cronograma dos trabalhos. Assim como poderão ocorrer reuniões 

presenciais em Belo Horizonte a qualquer tempo durante a vigência do contrato e execução dos trabalhos. 

 

6.2 Especificações técnicas da pesquisa 

 

Todas as pesquisas realizadas devem considerar a coleta de informações por meio de questionários 

eletrônicos estruturados minimamente, nos idiomas português, inglês e espanhol e aplicados por meio de 

equipamentos eletrônicos, tais como tablets, smartphones ou palmtops, com configuração mínima adequada 

para rodar o aplicativo, software e/ou sistema utilizado para as entrevistas/pesquisas, com rede de envio de 

dados ao sistema de coleta eletrônica em tempo real, independentemente do(s) local(is) a serem realizadas. 

A aquisição, locação ou comodato dos aparelhos é de total responsabilidade da CONTRATADA, ficando a 

CONTRATANTE isenta de quaisquer responsabilidades quanto à manutenção, seguro, furto, roubo, danos ou 

suporte técnico dos aparelhos em questão. O quantitativo de aparelhos deverá ser apresentado à 

CONTRATANTE para validação, incluindo a previsão e disponibilidade de aparelhos reservas, baterias e 

carregadores portáteis.  

 

Os questionários eletrônicos devem possuir travas evitando que perguntas fiquem sem respostas e/ou que 

sejam liberadas para as respostas posteriores. 

 

É de responsabilidade da CONTRATANTE a entrega dos questionários em português, inglês e espanhol, como 

base para aplicação da pesquisa nos formatos *.pdf, *.jpg, *.bpm, *.doc ou *.xls. Cabe à CONTRATADA a 
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conversão do questionário elaborado em sistema de coleta compatível com os aparelhos eletrônicos 

disponíveis.  

 

Caso haja falha no sistema de coleta eletrônica e sistema de consulta dos dados coletados, impossibilitando a 

coleta por este meio na ocasião da pesquisa, a empresa deve possuir um plano de coleta alternativo também 

em formato eletrônico. A CONTRATADA deverá garantir a segurança no armazenamento dos dados 

coletados, evitando perda das informações. 

  

Os questionários são compostos por de perguntas fechadas e abertas, que variarão de acordo com o tipo e 

características de cada pesquisa, conforme Anexo IA - Pesquisas - deste documento.  

 

As pesquisas serão operacionalizadas através de entrevistas diretas e presenciais obtidas por abordagem 

aleatória objetivando a análise de questões de acordo com o objetivo de cada pesquisa a ser realizada. No 

entanto, o número de questões fechadas e abertas será pré-determinado de acordo com o tipo de pesquisa a 

ser realizado, conforme descrito no Anexo IA - Pesquisas.  

 

Em todos os casos as seguintes variáveis serão obrigatórias: local, data, horário e pesquisador responsável 

pela pesquisa, consideradas chave para o controle e fiscalização que deverá ocorrer por parte da 

CONTRATADA e CONTRATANTE. 

 

A equipe de pesquisadores, os coordenadores de campo, os equipamentos eletrônicos, a estruturação digital 

dos questionários compatíveis com os equipamentos eletrônicos, material complementar e toda a logística 

para a operacionalização da pesquisa em todas as suas etapas são itens de responsabilidade da empresa 

contratada. 

 

Ao final de cada dia de trabalho, deverá ser feita a checagem dos questionários eletrônicos por supervisores 

pela própria CONTRATADA emitindo documento formal enviado à CONTRATADA em que seja levado em 

consideração a análise, consistência e limpeza dos filtros e dos dados de forma geral. 

 

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE o método de controle e fiscalização utilizado para 

comprovar a confiabilidade dos questionários aplicados, com no mínimo registros fotográficos e de vídeos de 

todas as etapas da pesquisa, inclusive do treinamento. Além disso, a empresa deverá apresentar os registros 

nos questionários eletrônicos tais: como horários; duração da aplicação dos questionários e 

georreferenciamento ou localização dos pesquisadores no momento da coleta. 

 

A CONTRATANTE poderá fiscalizar e acompanhar todas as etapas da prestação do serviço. 

 

O site www.belohorizonte.mg.gov.br é indicado como fonte de consulta e informação para que a 

CONTRATADA conheça os relatórios das pesquisas já executadas pela CONTRATANTE.   

 

6.3 Amostragem das pesquisas 

 

As amostragens estabelecidas das pesquisas representam um nível de confiança de noventa e cinco por 

cento (95%) e um erro amostral de dois e meio (2,5) pontos percentuais, para mais ou para menos.  

 

As pesquisas do Anexo IA - Pesquisas terão amostragem de 500 entrevistas válidas. 

 

http://www.belohorizonte.mg.gov.br/
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Estabelece-se 01 (um) tipo de amostra padronizada para os tipos de pesquisas previstas na tabela base, à 

saber:  

 

 Pesquisa de Perfil de Público: 

o Amostras aleatórias de 500 entrevistas; 

o Exemplos de eventos previstos para realização em um prazo de 12 (doze) meses: Carnaval, 

Parada do Orgulho LGBT, Arraial de Belo Horizonte, Virada Cultural, Festival Internacional de 

Quadrinhos – FIQ, Festival Internacional de Teatro – FIT, Demanda Turística, Pampulha, 

Gastronomia. 

o Motivos intervenientes para a não realização das 500 entrevistas válidas serão analisados 

individualmente, com apresentação das justificativas da empresa para a não realização do 

serviço completo e adoção de medidas cabíveis por parte da CONTRATANTE. 

 

6.4 Plano de Trabalho 

 

A elaboração dos serviços deverá consistir na execução de diversas atividades a serem repetidas em todas as 

pesquisas solicitadas pela CONTRATANTE ao longo do período de vigência do contrato. As atividades 

resumem-se em:  

 

Etapa 1 – Planejamento da pesquisa em reunião com equipe técnica da CONTRATANTE, que incluirá a 

definição do questionário eletrônico a ser aplicado;  

Etapa 2 - Desenvolvimento do trabalho de coleta de dados nas pesquisas;  

Etapa 3 - Entrega da tabulação dos dados obtidos em formato Excel. 

 

Os pesquisadores e coordenadores de campo deverão estar devidamente uniformizados e identificados 

como pesquisadores da CONTRATADA.  

 

Itens como capas de chuva, bonés, canetas, pranchetas, protetor solar, água potável e demais utensílios 

necessários ao trabalho em campo são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.  

 

A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso remoto aos resultados de todas as pesquisas realizadas em 

tempo real, via sistema on-line, para que a equipe técnica da CONTRATANTE possa acompanhar o trabalho e 

os resultados conforme o andamento da pesquisa.  

 

As pesquisas serão realizadas em datas e horários variados, incluindo dias úteis, finais de semana (sábados, 

domingos) e feriados, em período matutino, vespertino ou noturno, podendo ocorrer em dias corridos ou em 

períodos alternantes. Por exemplo, uma pesquisa que totalize sete (7) dias pode ocorrer de 01 a 07 de março 

ou dias 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10 de março, desde que totalize os sete (7) dias.  

 

Cinco (5) dias úteis antes do início de cada pesquisa, a CONTRATADA deverá apresentar a relação nominal 

dos pesquisadores de campo para aplicação das entrevistas, com devida comprovação de experiência e 

idiomas de cada um (por meio de atestados, certificados, comprovantes, etc.), relacionando ao lado dos 

nomes os trabalhos já realizados e respectivos idiomas. A CONTRATANTE analisará a relação imediatamente 

após o recebimento. Caso algum dos pesquisadores não seja aprovado pela CONTRATANTE, será solicitada à 

CONTRATADA a substituição do profissional não aprovado.  
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A CONTRATADA e todos os profissionais envolvidos com o projeto, que prestem serviço à contratada, 

deverão firmar e cumprir Termo de Confidencialidade no que se refere às informações a que, por força de 

trabalho, tiverem acesso durante e após o prazo de vigência do contrato, bem como dos trabalhos 

desenvolvidos e seus resultados, respondendo a contratada solidariamente por qualquer descumprimento. 

 

6.5 Treinamento 

 

A CONTRATADA será responsável pela seleção e treinamento dos pesquisadores e supervisores de campo. 

Todo o processo será acompanhado e supervisionado por técnicos da CONTRATANTE que aprovará o 

cronograma de treinamento. 

 

A CONTRATANTE supervisionará o treinamento e deverá aprovar, antecipadamente, as seguintes etapas: 

 Estruturação digital dos questionários compatíveis com os equipamentos eletrônicos; 

 Manual de apresentação de supervisores e pesquisador contendo entre outros aspectos: 

1) Apresentação dos objetivos  

2) Requisitos indispensáveis às tarefas dos pesquisadores: 

 Responsabilidades 

 Forma de conduta - Linguagem, higiene pessoal e vestuário em campo. 

3) Conceitos básicos aplicados ao turismo 

4) Aplicação do questionário 

 Regras gerais de aplicação 

5) Leitura coletiva do instrumento 

 Solução de dúvidas 

 Debate sobre o instrumento 

6) Requisitos éticos 

7) Procedimentos de checagem da qualidade e validação das entrevistas 

8) Aspectos logísticos e operacionais 

 Identificação visual dos pesquisadores para o trabalho de campo, tais como camisa, colete, crachás 

ou bonés confeccionados pela própria empresa contratada; 

 Datas do(s) treinamento(s). 

 

6.5 Produtos a serem repetidos em todas as pesquisas 

 

Produto 1 - Coleta de dados em campo  

Produto 2 – Tabulação e entrega de arquivo de dados coletados e tratados em formato Excel (*xls ou *xlsx) 

Produto 3 - Compilação das frequências e elaboração de gráficos dos dados tabulados em formato Excel (*xls 

ou *xlsx).  

 

A tabulação dos dados deve seguir rigorosamente as instruções fornecidas pela CONTRATANTE. Caso 

contrário, será solicitado à CONTRATADA que refaça o trabalho de acordo com a necessidade da 

CONTRATANTE. O banco de dados deverá ser entregue tratado. 

 

Caso a CONTRATADA tenha dúvidas quanto às instruções para tabulação dos dados coletados, deve contatar 

a equipe técnica da CONTRATANTE imediatamente para os devidos esclarecimentos.  
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6.6 Prazo de execução dos serviços e entrega dos produtos 

 

Os serviços constantes neste documento deverão ser executados nas datas determinadas pela 

CONTRATANTE.  

 

A tabulação dos dados (produto 2) deverá ser entregue em até vinte e quatro (24) horas do término da coleta 

de dados em campo (produto 1) e a compilação das frequências dos dados tabulados (produto 3), deverão 

ser entregues, respectivamente em até quatro (4) dias úteis após o término da referida coleta.  

 

A entrega dos dados compilados e a tabulação dos dados em formato Excel não tem relação direta com o 

acesso remoto da pesquisa descrito neste termo de referência, devendo este estar disponível à equipe 

técnica da CONTRATANTE durante todo o tempo em que o serviço estiver sendo prestado. 

 

Ao final da execução de cada pesquisa, a CONTRATADA comunicará por escrito ao funcionário responsável 

pela fiscalização do contrato.  

 

Verificando-se vícios, defeitos ou incorreções, a CONTRATADA fica obrigada a repará-los. Estando adequada a 

execução do objeto aos termos contratuais, lavrar-se-á termo de recebimento definitivo, assinado pelas 

partes. 

 

6.7 Forma de apresentação 

 

Produto 2 - Tabulação e entrega de arquivo de dados coletados: os dados eletrônicos da pesquisa realizada 

em campo devem ser exportados do sistema de coleta entregue à CONTRATANTE em formato Excel, na 

extensão *.xls ou *.xlsx, em até um vinte e quatro (24) horas após o término da referida coleta.  

 

Produto 3 - Compilação das frequências e elaboração de gráficos dos dados tabulados: a compilação das 

frequências deverá ser realizada no mesmo arquivo em Excel do produto 2 acima (extensão *.xls ou *.xlsx), 

somente em planilha/aba diferente. O critério dos quadros de frequência deve seguir a ordem das colunas, 

sendo:  

Coluna A – item  

Coluna B – frequência  

Coluna C - porcentagem  

 

Os gráficos devem ser do tipo coluna, com itens, legenda e porcentagem visíveis. 

 

Ao final de cada pesquisa o profissional de estatística, responsável técnico da CONTRATADA deve emitir 

laudo estatístico apresentando no mínimo a margem de erro, cálculo amostral e metodologias adotadas. 

 

7. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS    

 

Gestor: Marcos Vinicius Boffa / Matrícula: 80028-0 / Diretor de Planejamento e Economia Criativa 

Fiscal: Eduardo Henrique de Paula Cruvinel / Matrícula: 881-0 / Chefe de Departamento 

 

A CONTRATANTE realizará reuniões periódicas com a contratada para supervisão e análise dos produtos em 

andamento.  
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A CONTRATANTE poderá exigir a presença de membros de sua equipe técnica durante o treinamento dos 

pesquisadores contratados para realização das entrevistas.  

 

Quando necessário e a critério da CONTRATANTE, poderá ser solicitado uma prévia dos resultados obtidos 

nos trabalhos com a contratada.  

 

A CONTRATADA, quando requisitada, será obrigada a fornecer todos os elementos necessários ao 

acompanhamento da execução dos trabalhos/serviços/produtos contratados.  

 

O pagamento dos serviços realizados só será efetuado após a aprovação do produto final pela 

CONTRATANTE.  

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1 A empresa deve ter, no mínimo, 25% da equipe de campo formada por entrevistadores bilíngues, nos 

idiomas português/ inglês (15%) e português/ espanhol (10%) para que a abordagem aleatória nas pesquisas 

contemple entrevistados estrangeiros. Pesquisadores trilíngues não podem ser considerados como 

integrantes das duas proporções solicitadas, devendo estes estar inseridos na contagem dos pesquisadores 

do grupo "português/ inglês" ou "português/ espanhol";  

8.2 No ato da assinatura do contrato a CONTRATADA deverá apresentar declaração assinada pelo 

representante legal da empresa, de que os colaboradores envolvidos na prestação do serviço, possuem com 

ela, relação jurídica válida no que concerne ao atendimento das legislações trabalhistas e civis aplicáveis; 

8.3 Executar fielmente o ajustado, prestando os serviços de acordo com o termo de referência, em perfeitas 

condições de uso para o fim a que se destinam; 

8.4 Prestar à CONTRATANTE, sempre que necessário, esclarecimentos sobre os serviços prestados, 

fornecendo toda e qualquer orientação necessária para a perfeita utilização dos mesmos; 

8.5 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.6 Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas 

decorrentes da execução do objeto da presente contratação, tais como impostos, taxas, contribuições 

previdenciárias, trabalhistas, de FGTS; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, por mais especiais 

que sejam e mesmo que não expressas na presente contratação, inclusive as despesas decorrentes de 

alimentação, transporte, assistência médica e de pronto-socorro que forem devidas a sua equipe; 

8.7 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou parte, o objeto do 

Contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais e 

mão-de-obra empregada na execução do serviço, sem comprometer o bom andamento do serviço; 

8.8 A CONTRATADA fornecerá toda a supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra qualificada 

necessárias à execução dos serviços contratados, bem como também, todos os materiais e equipamentos 

ofertados em sua proposta comercial; 

8.9 A CONTRATADA facilitará, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização da 

CONTRATANTE, provendo o fácil acesso aos serviços em execução e atendendo prontamente as observações, 

exigências, recomendações técnicas e administrativas por ela apresentadas; 

8.10 A CONTRATADA providenciará a retirada imediata de qualquer trabalhador seu, cuja permanência seja 

considerada inconveniente para a adequada prestação dos serviços; 
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8.11 A CONTRATADA indicará o responsável técnico pela execução dos serviços deste Contrato e o preposto 

que o representará na prestação dos referidos serviços, para receber as instruções, bem como propiciar à 

equipe de fiscalização da CONTRATANTE, toda a assistência e facilidade necessárias ao bom e adequado 

cumprimento e desempenho de suas tarefas; 

8.12 A CONTRATADA deverá também se responsabilizar por seguro contra incêndio, roubo, furto e acidentes 

que porventura possam ocorrer com equipe, equipamentos e terceiros, em sinistros decorrentes da 

execução do objeto do contrato, inclusive seguro de responsabilidade civil e danos a terceiros, isentando a 

CONTRATANTE de qualquer indenização ou ressarcimento; 

8.13 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do Contrato; 

8.14 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

trabalhadores acidentados ou com mal súbito, comunicando os acidentes do trabalho ao Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), por meio de comunicação de acidentes do trabalho – CAT, imediatamente após a sua 

ocorrência; 

8.15 Instruir seus trabalhadores quanto às necessidades de acatar as orientações da CONTRATANTE, inclusive 

quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tais como a prevenção 

de incêndio nas áreas dos eventos em que a CONTRATANTE estiver atuando;  

8.16 Respeitar a legislação vigente e observar as boas práticas técnicas e ambientalmente recomendadas, 

atividades essas da inteira responsabilidade da CONTRATADA que responderá em seu próprio nome perante 

os órgãos fiscalizadores;  

8.17 Executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à CONTRATADA 

responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, cumprindo evidentemente, as disposições legais 

que interfiram em sua execução ou quaisquer responsabilidades pelos danos causados diretamente à  

CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de execução do contrato;  

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

9.1 Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato a ser 

firmado; 

9.2 Efetuar o pagamento pela execução dos serviços licitados, constantes das Ordens de Serviços que forem 

emitidas, após o aceite final dos serviços/produtos desde que cumpridas todas as formalidades e exigências 

convencionadas no contrato a ser firmado; 

9.3 Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços objeto desta licitação, sob o aspecto qualitativo e 

quantitativo, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviços que não esteja de acordo 

com as condições e exigências especificadas; 

9.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo preposto da CONTRATADA; 

9.5 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar, por meio dos 

profissionais, os serviços dentro das normas do contrato a ser firmado; 

9.6 Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada, exigindo sua 

correção quando possível, sob pena de rejeição dos itens e aplicação de penalidade legais, ressalvados os 

casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e aceitos; 

9.7 A CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da licitante 

vencedora que venha a causar embaraço, ou adote procedimentos incompatíveis com o exercício das 

funções que lhe forem atribuídas; 
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9.8 Solicitar em tempo hábil a substituição ou correção dos serviços ou equipamentos que não tenham sido 

considerados adequados; 

 

9.9 Fiscalizar o cumprimento das obrigações e acompanhar o andamento dos serviços da CONTRATADA. 

 

10. PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

12 meses. 

 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

O objeto a ser contratado não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação. 

 

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   

 

12.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do 

CONTRATADO e o sujeitará à aplicação das normas contidas na Lei nº 8.666/1993 e no Decreto Municipal nº 

15.113/2013, que preveem as seguintes penalidades: 

12.1.1 – Advertência; 

12.1.2 – Multa nos seguintes percentuais: 

I - multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega ou 

execução do objeto contratual, até o limite de 19,8%, correspondente  a até 60 (sessenta) dias de 

atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a 

parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal; 

II - multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou do 

valor da contratação direta em caso de recusa do infrator em assinar a Ata de Registro de Preços e/ou 

contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente; 

III - multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação, na hipótese de o infrator 

retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações 

assumidas, tais como: 

a) deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório; 

b) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 

BELOTUR;  

c) tumultuar a sessão pública da licitação; 

d) descumprir requisitos de habilitação, a despeito da declaração em sentido contrário;  

e) propor recursos manifestamente protelatórios  

f) deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação ou da contratação 

direta junto ao SUCAF, dentro do prazo concedido pela Administração Pública, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela BELOTUR; 

g) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o infrator 

enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

IV - multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, quando houver o 

descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, nos termos do art. 7º, 

IV, do Decreto Municipal nº 15.113/13; 

V - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação na hipótese de o 

infrator entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade 
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contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que 

se destina; 

 

VI - multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando o infrator der 

causa à rescisão do contrato; 

VII - multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a rescisão do 

contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública superiores aos contratados. 

12.1.3 – Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Empresa Municipal de Turismo de Belo 

Horizonte SA - BELOTUR, conforme disposto no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93 e art. 11 do Decreto Municipal 

nº 15.113/13. 

12.1.4 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

BELOTUR, nos termos do art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93 e art. 15 do Decreto Municipal nº 15.113/13. 

12.1.5 – Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, com o consequente 

descredenciamento do SUCAF- Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte, 

nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

 

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

A CONTRATADA deverá emitir documento fiscal, contendo a discriminação do objeto a que se referem e o 

período da prestação do serviço, deverá ser encaminhada ao responsável que deverá atestar a despesa, e 

enviar imediatamente, ao setor competente para pagamento. 

 

Os pagamentos serão feitos por serviços prestados. 

 

O pagamento pelos serviços executados será realizado pela Diretoria Administrativa Financeira em até 30 

(trinta) dias, após a apresentação do documento fiscal. 

 

Se houver alguma incorreção no documento fiscal, o mesmo será devolvido para a devida correção e o prazo 

constante do subitem anterior será contado a partir do atestado do documento fiscal reapresentado. 

 

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

14.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade, por intermédio de Atestado(s) fornecido(s) por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado emitido(s) em papel timbrado do(s) atestante(s), constando o 

cargo e o nome legível do signatário, bem como os respectivos nºs de telefone de contato, para uma 

eventual consulta; comprovando-se que a licitante já tenha prestado, satisfatoriamente, serviços compatíveis 

com o objeto deste termo de referência; 

14.1.1 A comprovação de aptidão de que trata o item antecedente poderá ser feita por intermédio de 

Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome e com o nº do CNPJ da matriz e/ou em nome e com o nº do 

CNPJ da(s) filial(is) da empresa; 

14.1.2 A fim de verificar a autenticidade do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica apresentado(s) em 

atendimento ao item acima, a Belotur poderá solicitar a apresentação dos respectivos contratos e/ou notas 

fiscais referentes ao documento apresentado; 

14.1.3 A apresentação devera ser em até dois dias úteis após a data da solicitação. 

12.2 Comprovante de profissional de estatística no quadro fixo da CONTRATADA com registro no CONRE - 

Conselho Regional de Estatística, no ato de assinatura do contrato. 
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14.2.1 Não serão aceitas Certidões de Registro de Pessoa Física de atividades correlatas, como Matemática 

ou Economia, por tratar-se de serviço de pesquisa de mercado e análises estatísticas. A atividade de 

Estatístico é regulamentada pela Lei nº 4.739/65. 

 

14.2.2 No ato da assinatura do contrato deverá apresentar declaração assinada pelo representante legal da 

empresa, de que os colaboradores envolvidos na prestação do serviço, possuem com ela, relação jurídica 

válida no que concerne ao atendimento das legislações trabalhistas e civis aplicáveis. 

 

Belo Horizonte, 21 de maio de 2018. 

 

 

 

 

Marcos Vinicius Boffa 

Diretor de Planejamento e Economia Criativa  

Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S.A. – BELOTUR 

 

 

 

 

Aprovação: 

 

 

 

Aluizer Malab Barbosa do Nascimento 

Diretor Presidente  

Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S.A. – BELOTUR 
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ANEXO I.A 

ESPECIFICAÇÕES DAS PESQUISAS 

 

TABELA DE REFERÊNCIA 

 Caracterização das pesquisas 

Tipo Dias Locais Amostra mínima 
Tipo de 

questionário 

Quant. de 

pesquisas 

1A até 2 dias 1 local 500 A 3 

1B até 2 dias 1 local 500 B 3 

2A de 3 a 8 dias 1 local 500 A 2 

2B de 3 a 8 dias 1 local 500 B 3 

3A até 2 dias 2 até 15 locais 500 A 2 

3B até 2 dias 2 até 15 locais 500 B 3 

4A de 3 a 8 dias 2 até 15 locais 500 A 4 

4B de 3 a 8 dias 2 até 15 locais 500 B 8 

 

Caracterização dos questionários 

Questionário A Perfil de público 20 a 30 perguntas 20 fechadas e 10 abertas 

Questionário B Perfil de público de 31 a 40 perguntas 25 fechadas e 15 abertas 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 

(deve ser emitido em papel que contenha a denominação ou razão social da empresa licitante e assinatura) 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de aplicação de entrevistas/pesquisas 

em campo, tabulação de formulário e relatório de resultados, por um período de 12 (doze) meses, renováveis 

por iguais ou menores períodos, conforme bases, especificações e condições deste termo de referência e 

seus anexos. 

 

PROPOSTA 

 

Nome da empresa:  

CNPJ:  

Insc. Estadual:  

Endereço:  

Telefone:  

E-mail: 

 

Planilha a ser preenchida 

 

TABELA DE REFERÊNCIA 

  

Caracterização das pesquisas 

Tipo Dias Locais 
Amostra 

mínima 

Tipo de 

questionário 

Quant. de 

pesquisas 

Custo 

Unit. R$1 

(quant. de 

pesquisas) 

Custo Total R$ 

(quant. de 

pesquisas x 

custo unitário) 

1A até 2 dias 1 local 500 A 3   

1B até 2 dias 1 local 500 B 3   

2A de 3 a 8 dias 1 local 500 A 2   

2B de 3 a 8 dias 1 local 500 B 3   

3A até 2 dias 2 até 15 locais 500 A 2   

3B até 2 dias 2 até 15 locais 500 B 3   

4A de 3 a 8 dias 2 até 15 locais 500 A 4   

4B de 3 a 8 dias 2 até 15 locais 500 B 8   

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA> > > > > > > > > > > > > > > > > > >  

 

Caracterização dos questionários 

Questionário A Perfil de público 20 a 30 perguntas 20 fechadas e 10 abertas 

Questionário B Perfil de público de 31 a 40 perguntas 25 fechadas e 15 abertas 

 

 

                                                           
1
 O custo unitário é o de cada pesquisa e não o valor de cada questionário da amostra mínima.  
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Declarações: 

 

1. Declaramos que o Proponente possui todas as condições determinadas para a habilitação nesta 

licitação, nos termos do que dispõe o inciso VII do art. 4º da Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002; 

 

2. Declaramos que o Proponente tem ciência de todas as condições, especificações e exigências 

constantes neste edital; 

 

3. Declaramos que nos percentuais propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos 

sociais, trabalhistas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente 

licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente do PROPONENTE vencedor. 

 

 

Validade da proposta: (não inferior a 90 dias)      

 

(Inserir local e data) 

 

(Inserir nome e assinatura do representante legal do proponente)  
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ANEXO III - DECLARAÇÃO 

(A SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS) 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a licitante _________________ é beneficiária da Lei Complementar nº 

123/2006, na condição de _____________ (EPP – Empresa de Pequeno Porte /ME – Micro empresa ou 

Cooperativa – Lei nº 11.488/2007) considerando os valores da receita bruta e o atendimento aos requisitos 

previstos na Lei supracitada.  

 

Atestamos para os devidos fins, que a licitante não se encontra enquadrada em nenhuma das hipóteses, que 

veda a concessão do tratamento jurídico diferenciado, previstas nos incisos I a X do § 4º do art. 3º da Lei nº 

123/2006: 

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;  

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa 

que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita 

bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 

beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata 

o inciso II do caput deste artigo; 

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde 

que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;  

f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;  

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de 

sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de 

distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 

privados e de capitalização ou de previdência complementar;  

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que 

tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;  

j) constituída sob a forma de sociedade por ações. 

Possuímos ciência da nossa obrigação de comunicar ao Município de Belo Horizonte quaisquer fatos 

supervenientes que alterem a situação de nossa empresa. 

 

 

____________________, _______ de ___________________ de ___________ 

 

 

 

Nome da empresa licitante 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(A SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 

 

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

constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO LICITANTE] (doravante denominado [Licitante]), declara, sob 

as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta foi elaborada de maneira independente e que seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou 

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

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

discutido com ou recebido de qualquer integrante do Município antes da abertura oficial das propostas; e 

 

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

informações para firmá-la. 

 

 

 

___________, em __ de ________________ de ______ 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

([REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE NO ÂMBITO DA LICITAÇÃO, COM IDENTIFICAÇÃO COMPLETA) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO 

 

(a ser entregue/assinada no ato da contratação ) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 

 

Declaro, para os devidos fins, que os trabalhadores da              (Razão Social do Licitante)_____________, 

inscrita no CNPJ sob o nº ________________, sediada no    __________(endereço completo)___________, 

envolvidos na execução do objeto da licitação mencionada acima não incorrem nas proibições previstas no 

artigo 49-B da Lei Orgânica deste Município, in verbis: 

 

Art. 49-B - Não poderão prestar serviço a órgãos e entidades do Município os trabalhadores das empresas 

contratadas declarados inelegíveis em resultado de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 

colegiado relativa a, pelo menos, uma das seguintes situações: 

 

Art. 49-B acrescentado pela Emenda à Lei Orgânica nº 23, de 14/09/2011 (Art. 2º) 

I - representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo de abuso do poder 

econômico ou político; 

II - condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou o patrimônio 

público. 

  

Parágrafo único - Ficam as empresas a que se refere o caput deste artigo obrigadas a apresentar ao 

contratante, antes do início da execução do contrato, declaração de que os trabalhadores que prestarão 

serviço a BELOTUR não incorrem nas proibições de que trata este artigo. (NR) 

 

 

___________, __ de ________________ de ________ 

 

 

 

Assinatura do responsável legal da adjudicatária 
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 

 

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram a Empresa Municipal 

de Turismo de Belo Horizonte - Belotur e a empresa 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

A EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S.A. – BELOTUR, com sede à Rua da Bahia, 888, 

7º andar – Belo Horizonte – MG - CEP: 30.160-011, inscrita no CNPJ sob o nº 21.835.111/0001-98, neste ato 

representada por seus Diretores in fine assinados doravante denominada Contratante e a empresa 

................................................., estabelecida na ........................................, CNPJ ..............................................., 

representada por........................, neste ato denominada Contratada, celebram o presente contrato, 

decorrente do pregão presencial nº 009/2017, processo administrativo 01.150.078.17-83, e em 

conformidade com os Decretos Municipais nº 12.437/06 e nº 15.113/13 e com as Leis Federais n° 8.666/93 e 

nº 10.520/02, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de aplicação de entrevistas/pesquisas em 

campo, tabulação de formulário e relatório de resultados, por um período de 12 (doze) meses, podendo 

ocorrer renovações a partir do interesse da administração pública, conforme bases, especificações e 

condições do termo de referência e seus anexos. 

 

Parágrafo único: vincula-se ao contrato, no que couber, todo disposto no Edital de licitação e seus 

anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA(S) DOTAÇÃO(ÇÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) 

 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato serão acobertadas pela (s) seguinte (s) dotação 

(ções) orçamentária (s): 

- Dotação Orçamentária: 2805.4801.23.695.086.2629.0001 

- Natureza/ Objeto de gasto: 339039 

- Item despesa: 99 

- Fonte de recursos: 0300 

- Código da sub ação: 0001 

- Grupo SICOM: 01 

- Especificação SICOM: 00 

 

- Dotação Orçamentária: 2805.4801.23.695.086.2915.0006 

- Natureza/ Objeto de gasto: 339039 

- Item despesa: 99 

- Fonte de recursos: 0300 

- Código da sub ação: 0006 

- Grupo SICOM: 01 

- Especificação SICOM: 00 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR  

 

O presente contrato tem o total de R$ (         ). 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA  

 

4.1. O contrato decorrente do Pregão Eletrônico 001/2018 terá vigência de 12 meses, a contar da data de 

assinatura de contrato. 

 

4.2. A prorrogação a que se refere o subitem anterior será realizada mediante termo aditivo. 

 

4.3. Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do contrato inicial e observada a legislação em 

vigor. Nos casos de majoração do valor contratual exigir-se-á reforço da garantia prevista na Cláusula Décima 

Segunda deste contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE 

 

5.1. Os preços propostos pela Contratada não sofrerão qualquer tipo de reajuste. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1 Cumprir integralmente o que estabelece o presente Termo de Referência, bem como à sua Proposta; 

 

6.2 Executar fielmente o contrato a ser firmado, em conformidade com as cláusulas avençadas e normas 

vigentes de forma a não interferir no bom andamento da rotina de funcionamento do evento; 

 

6.3 Comunicar à BELOTUR toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada na execução do contrato a 

ser firmado; 

 

6.4 A licitante vencedora ficará obrigada a executar fielmente a entrega programada neste termo, não se 

admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da fiscalização indicada pela BELOTUR; 

 

6.5 Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da fiscalização do contrato a ser 

firmado, cuidando imediatamente das providências necessárias para a correção, evitando repetição de fatos; 

 

6.6 Prestar à Belotur, sempre que necessário, esclarecimentos sobre os serviços prestados, fornecendo toda 

e qualquer orientação necessária para a perfeita utilização dos mesmos; 

 

6.7 Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

6.8 Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas 

decorrentes da execução do objeto da presente contratação, tais como impostos, taxas, contribuições 

previdenciárias, trabalhistas, de FGTS; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, por mais especiais 

que sejam e mesmo que não expressas na presente contratação, inclusive as despesas decorrentes de 

alimentação, transporte, assistência médica e de pronto-socorro que forem devidas a sua equipe; 
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6.9 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou parte, o objeto do 

Contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais e 

mão-de-obra empregada na execução do serviço, sem comprometer o bom andamento do serviço; 

 

6.10 A contratada fornecerá toda a supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra qualificada 

necessária à execução dos serviços contratados, bem como também, todos os materiais e equipamentos 

ofertados em sua proposta comercial;  

 

6.11 A contratada facilitará, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização da Belotur, 

provendo o fácil acesso aos serviços em execução e atendendo prontamente as observações, exigências, 

recomendações técnicas e administrativas por ela apresentadas; 

 

6.12 A contratada providenciará a retirada imediata de qualquer trabalhador seu, cuja permanência seja 

considerada inconveniente para a adequada prestação dos serviços; 

 

6.13 A contratada indicará o responsável técnico pela execução dos serviços deste Contrato e o preposto que 

o representará na prestação dos referidos serviços, para receber as instruções, bem como propiciar à equipe 

de fiscalização da Belotur, toda a assistência e facilidade necessárias ao bom e adequado cumprimento e 

desempenho de suas tarefas; 

 

6.14 A contratada deverá também se responsabilizar por seguro contra incêndio, roubo, furto e acidentes 

que porventura possam ocorrer com equipe, equipamentos e terceiros, em sinistros decorrentes da 

execução do objeto do contrato, inclusive seguro de responsabilidade civil e danos a terceiros, isentando a 

Belotur de qualquer indenização ou ressarcimento; 

 

6.15 A contratada é responsável pelos danos causados à Belotur ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do Contrato; 

 

6.16 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

trabalhadores acidentados ou com mal súbito, comunicando os acidentes do trabalho ao Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), por meio de comunicação de acidentes do trabalho – CAT, imediatamente após a sua 

ocorrência; 

 

6.17 A contratada deverá considerar nos custos para a realização dos serviços descritos neste termo de 

referência todas as despesas necessárias à perfeita realização dos serviços, incluindo mão-de-obra, encargos 

sociais, materiais, transporte, alimentação, lucros, encargos fiscais e parafiscais, treinamento, 

aquisições/aluguel, bem como todos os tributos, seguros, encargos de quaisquer espécies, e quaisquer outras 

despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste termo de referência, direta ou indiretamente, 

e que influenciem na formação dos preços da proposta. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

7.1 Comunicar à empresa contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato a 

ser firmado; 

 

7.2 Efetuar o pagamento pela execução dos serviços licitados, constantes das Ordens de Serviços que forem 

emitidas, após o aceite final dos serviços/produtos desde que cumpridas todas as formalidades e exigências 
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convencionadas no contrato a ser firmado; 

 

7.3 Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços objeto desta licitação, sob o aspecto qualitativo e 

quantitativo, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviços que não esteja de acordo 

com as condições e exigências especificadas; 

 

7.4 Prestar as informações e os esclarecimentos, pertinentes aos eventos, que venham a ser solicitado pelo 

preposto da empresa; 

 

7.5 Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa desempenhar, por meio dos 

profissionais, os serviços dentro das normas do contrato a ser firmado; 

 

7.6 Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada, exigindo sua 

correção quando possível, sob pena de rejeição dos itens e aplicação de penalidade legais, ressalvados os 

casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e aceitos; 

 

7.7 A Belotur poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da licitante vencedora que 

venha a causar embaraço, ou adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem 

atribuídas; 

 

7.8 Solicitar em tempo hábil a substituição ou correção dos serviços ou equipamentos que não tenham sido 

considerados adequados; 

 

7.9 Fiscalizar o cumprimento das obrigações e acompanhar o andamento dos serviços da empresa 

contratada. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

8.1 O pagamento dos serviços executados será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega da Nota 

Fistal/Fatura, devidamente atestada pelo gestor contratual. 

 

8.2 Na hipótese de a contratada não apresentar tempestivamente a nota fiscal ou os documentos exigidos 

no edital ou ainda se apresentá-los com incorreções, a quitação dar-se-á em até 30 (trinta)  dias após a 

regularização da pendência, não cabendo qualquer acréscimo a título de correção monetária ou juros 

moratórios, conforme o caso. 

 

8.3 A contratada entregará a nota fiscal diretamente ao Departamento Financeiro da Belotur, que, após 

aprová-la, providenciará o pagamento. 

 

8.4 A Nota Fiscal/Fatura deverá obrigatoriamente discriminar a prestação dos serviços executados, bem 

como todos os impostos retidos na fonte, quando for cabível. 

 

8.5 A contratada deverá emitir a Nota Fiscal/Fatura conforme legislação vigente. 

 

8.6 O pagamento será efetuado a partir do dimensionamento das despesas especificadas nas Ordens de 

Serviços, sendo pagos, portanto, os itens solicitados pela Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte - 

BELOTUR e àqueles efetivamente disponibilizados pela contratada. 
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CLÁUSULA NONA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caracterizará a inadimplência da 

Contratada, sujeitando-a às seguintes penalidades: 

          

9.1.1. advertência. 

 

9.1.2. multas nos seguintes percentuais: 

 

a. multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na 

execução de serviços, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, 

calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a 

parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal; 

 

b. multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, quando houver 

o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas. 

 

c. multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for descumprida 

na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, 

condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o 

tornem impróprio para o fim a que se destina. 

 

d. multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando o infrator 

der causa à rescisão do contrato;  

 

e. multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a rescisão 

do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública superiores aos 

contratados. 

 

9.1.3. impedimento de licitar e contratar, com o conseqüente descredenciamento do SUCAF – 

Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte nos termos do art. 7º da 

Lei nº 9.520/02. 

 

9.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pela Belotur. 

 

9.2.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do pagamento 

imediatamente subsequente à sua aplicação.  

 

9.3. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pela Belotur. 

 

9.4. Na aplicação das penalidades será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis. 

 

9.4.1. No caso de aplicação das penalidades previstas no subitem anterior será concedido prazo de 

10 (dez) dias úteis para apresentação de recurso. 
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9.5. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente, após 

a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena execução do objeto contratado. 

 

9.5.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os prazos para 

defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 

 

9.6. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução total do 

Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de interesse público devidamente 

explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO 

 

10.1. O presente contrato extinguir-se-á ao seu término, sem necessidade de qualquer notificação ou 

interpelação ou judicial ou extrajudicial, podendo, no entanto, ser rescindido a qualquer tempo.  

 

10.2. O presente contrato poderá ser rescindido, desde que formalmente motivado nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas hipóteses da Contratada: 

 

10.2.1. infringir quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato; 

 

10.2.2. entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se; 

 

10.2.3. transferir ou ceder o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte; 

 

10.2.4. recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução deste contrato, 

insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo; 

 

10.2.5. deixar de executar o serviço, abandonando-o ou suspendendo-o por mais de 2 (dois) dias 

seguidos, salvo por motivo de força maior, desde que haja comunicação prévia e imediata ao 

Contratante; 

 

10.2.6. deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações trabalhistas, tributárias e 

sociais; 

 

10.2.7. ser declarada inidônea e/ou suspensa e/ou impedida do direito de licitar ou contratar com a 

Administração Municipal; 

 

10.2.8. subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado, associar-se com outrem, praticar 

fusão, cisão ou incorporação, exceto na hipótese de serviço secundário que não integre a essência 

do objeto, desde que expressamente autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a 

integral responsabilidade da Contratada; 

 10.2.9. demais hipóteses previstas na legislação. 

 

10.3.  A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados no subitem 

anterior; 
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II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

 

III - judicial, nos termos da legislação; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO 

 

Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do Contratante, devidamente justificado, quando o 

interesse público assim o exigir, sem indenização à Contratada, a não ser em caso de dano efetivo disso 

resultante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA GARANTIA 

 

12.1. O presente contrato será garantido por meio de ......................................., no valor de 

R$........................., equivalente a 3% (três por cento) do valor contratual. 

 

12.2. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações contratuais. 

 

12.3. A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo este 

efetuar o pagamento do respectivo prêmio, por todo o período da garantia, independentemente do prazo de 

vigência indicado na apólice, conforme disposto no art. 8º, inciso I, Circular SUSEP nº 477/13.    

 

12.4. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das obrigações 

contratuais.   

 

12.5. O Município de Belo Horizonte poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida para se 

ressarcir de multas estabelecidas neste contrato. 

 

12.6. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 

obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a Contratada a fazer a respectiva reposição no 

prazo máximo e improrrogável de 02 (dois) dias úteis, contado da data em que for notificada. 

 

12.6.1. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as obrigações 

contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a elas 

relativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto nos §§1º e 2º, art. 

65 da Lei nº 8.666/93. 

 

13.2. A tolerância do Contratante com qualquer atraso ou inadimplência por parte da Contratada, não 

importará de forma alguma em alteração ou novação. 

 

13.3. A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO 

 

14.1 A publicação do extrato do presente contrato no Diário Oficial do Município “DOM” correrá por conta e 

ônus da Administração Municipal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS ANEXOS 

 

15.1 Vincula-se ao presente contrato a proposta da Contratada, nos termos do art. 55, XI, da Lei nº 8.666/93 

e é parte integrante deste contrato, independente de sua transcrição o Anexo I – Termo de Referência, 

assim como os demais anexos do edital de licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO 

 

16.1 Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado 

que seja, para dirimir qualquer dúvida ou pendência oriunda do presente instrumento. 

 

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 3 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas abaixo: 

 

Belo Horizonte, xx de xxxxxx de 2018 

 

 

 

 

EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A - BELOTUR 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1) ............................................................  2) ............................................................ 
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ANEXO I DO CONTRATO 

 

(Termo de Referência) 


