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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2012 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 22.931/DRPT/2011 

 
 
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de montagem, 
desmontagem e reposição (quando necessário) do mobiliário (Projeto arquitetônico 
no Anexo I), compra do piso vinílico, colocação dos banners, manutenção dos vasos 
das plantas, além de locação de equipamento de som, sem iluminação, incluindo 
montagem, desmontagem e operacionalização para o evento “Projeto Escadaria”, 
que se realiza na Escadaria da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 
 
 
MODALIDADE / FORMA: PREGÃO PRESENCIAL 
 
TIPO: MENOR PREÇO, AFERIDO DE FORMA GLOBAL 
 
 
CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES E RECEBIMENTO DE 
ENVELOPES E ABERTURA DE “PROPOSTA COMERCIAL”: no dia 23/02/2012, 
de 09h30min às 10h00min.  
 
ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: no dia 23/02/2012, às 10h00min.    
 
INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: APÓS O CREDENCIAMENTO, AS 
PROPOSTAS SERÃO ABERTAS E CLASSIFICADAS, PASSANDO-SE, ENTÃO, 
AO INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES.  
 
LOCAL: Rua Aimorés, 981 – Sala de reunião do 5º andar – Funcionários – Belo 
Horizonte – MG.   
 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: as consultas poderão ser formuladas de 
acordo com o item “2” deste edital.  
 
FONE: (31) 3277-9706 FAX: (31) 3277-4155 - A/C da Pregoeira 
 
 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 
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1. DO PREÂMBULO 
 
A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur torna público que 
realizará procedimento licitatório na modalidade pregão, na forma presencial, em 
conformidade com o Decreto Municipal nº. 12.436/06, das 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, destinada a selecionar a proposta mais 
vantajosa, pelo critério de julgamento do menor valor global. 
 
2. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 
 
2.1. Os questionamentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 
em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data limite para a entrega dos envelopes de 
“Proposta Comercial” e de “Documentos de Habilitação”. Os esclarecimentos 
poderão ser encaminhados para o e-mail licitacoes.belotur@pbh.gov.br ou poderão 
ser entregues diretamente nas dependências da Empresa Municipal de Turismo de 
Belo Horizonte S/A situada na Rua Aimorés, 985 – 5º andar, Funcionários - Belo 
Horizonte / MG, CEP 30.140-071, no horário de 09h00min as 17h00min ou, ainda, 
por meio de fax. 
 
2.2. Os esclarecimentos serão prestados e disponibilizados, via e-mail ou fax, a 
todos aqueles que tenham adquirido o edital junto à BELOTUR.    
 
3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   

 
3.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 2805.0002.23.695.218.2.630.0004.33903921.0300. 

 
4. DO OBJETO 
 
4.1. Contratação de empresa para a prestação de serviços de montagem, 
desmontagem e reposição (quando necessário) do mobiliário (Projeto arquitetônico 
no Anexo I), compra do piso vinílico, colocação dos banners, manutenção dos vasos 
das plantas, além de locação de equipamento de som, sem iluminação, incluindo 
montagem, desmontagem e operacionalização para o evento “Projeto Escadaria”, 
que se realiza na Escadaria da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 
  
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1. Somente poderão participar deste procedimento os interessados que atenderem 
a todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, inclusive quanto à 
documentação. 
 
5.2. 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 
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Município;  
b) Tenham sido declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo;  
c) Estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação;  
d) Constituídas sob qualquer forma de consórcio;  
e) Pessoas físicas ou jurídicas cujo objeto social não seja pertinente e 

compatível com o objeto desta licitação; 
f) Demais hipóteses proibidas pela legislação vigente.  

 
5.3. A participação no certame implica a aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 
6. DA ENTREGA DOS ENVELOPES  
 
6.1. Os envelopes contendo a "Proposta Comercial" e a "Documentação de 
Habilitação" deverão ser protocolizados, devidamente fechados, impreterivelmente 
no seguinte endereço: 
 
LOCAL: Sala de Reunião no 5º andar, na Rua Aimorés, nº. 981, bairro Funcionários 
– Belo Horizonte/MG. 
 

6.1.1. Os envelopes deverão conter identificação externa, conforme sugestão 
abaixo: 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2012 
ENVELOPE DE Nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL  
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL E CNPJ) 
 
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2012 
ENVELOPE DE Nº. 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL E CNPJ) 
 

6.2. A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A não se responsabilizará 
por envelopes de "Proposta Comercial" e "Documentação de Habilitação" bem como 
outras documentações entregues em local, data, horário e condições distintos 
daqueles definidos neste edital. 
 
7. DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1. No dia, hora e local estabelecidos neste edital, o proponente deverá comprovar 
que detém poderes para a formulação de propostas e para a prática dos atos 
relativos ao certame apresentando-se junto a Pregoeira munido de documento que o 
habilite. O credenciamento ocorrerá em sessão pública.  
 
7.2. O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada 
licitante e deverá apresentar carteira de identidade ou documento equivalente e 
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ainda:  
 

7.2.1. Se proprietário, apresentar original ou cópia autenticada do documento 
constitutivo da empresa e da última alteração, onde constem expressamente 
poderes de representação para exercer direitos e assumir obrigações.  
 
7.2.2. Se representante legal apresentar procuração por instrumento particular 
ou público, com poderes para formular lances e praticar os demais atos 
pertinentes ao certame.  

 
7.2.3. Na hipótese de procuração por instrumento particular, a mesma deverá 
vir acompanhada de cópia autenticada do documento constitutivo do 
proponente ou de outro documento em que esteja expressa a capacidade / 
competência do outorgante para constituir mandatário.  
 
7.2.4.  A ausência da documentação necessária para o credenciamento ou a 
sua apresentação de forma irregular não excluirá o proponente do certame, 
mas importará a preclusão do direito de formular lances na sessão, na renúncia 
ao direito de interposição de recursos e à prática de todos os demais atos 
inerentes ao certame. 
 

8. DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
8.1. A proposta deverá ser impressa, preferencialmente, em 01 (uma) via, com suas 
páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da 
empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou 
omissões, sob pena de desclassificação, salvo se, inequivocamente, tais falhas não 
impedirem a exata compreensão de seu conteúdo.  
 
8.2. A proposta inicial de preços poderá ser elaborada conforme modelo (Anexo II) 
deste edital, obedecidas as disposições do Termo de Referência (Anexo I) e deverá 
conter: 
 

8.2.1. Identificação da proponente;  
 

8.2.2. Identificação da licitação e especificação do objeto de modo a identificar 
o objeto licitado, conforme Termo de Referência (Anexo I);   
 
8.2.3. Preenchimento da Proposta Comercial com o valor global que compõe a 
prestação dos serviços, conforme Anexo II;    
 
8.2.4. Validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data 
de entrega dos envelopes;  
 
8.2.5. Data e assinatura do representante legal da proponente, com a 
identificação de seu nome abaixo da assinatura; 
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8.2.6. Ocorrendo divergência ou dúvida entre o valor ofertado, grafado 
numericamente e a indicação por extenso, prevalecerá o valor grafado por 
extenso.  
 
8.2.7. Consideram-se incluídas na proposta todas as despesas necessárias à 
execução do objeto como tributos, encargos sociais, seguros e outros ônus que 
porventura possam recair sobre a prestação do serviço da presente licitação, os 
quais ficarão a cargo exclusivamente da licitante vencedora.  

 
8.3. Juntamente com a proposta escrita, deverão ser entregues os seguintes 
documentos, sob pena de desclassificação:  
 

8.3.1. 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; 
 
8.3.2. Declaração de que a Proponente tem ciência de todas as condições, 
especificações e exigências constantes neste edital; 
 
8.3.3. 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. 

 
8.3.4. Declaração, conforme modelo constante no Anexo IV, para o licitante 

beneficiário da Lei Complementar 123/06 
 
8.4. O preço ofertado deverá ser apresentado, em algarismos com duas casas 
decimais após a vírgula.  
 
8.5. A proposta não poderá impor condições, conter opções ou vantagens que 
excedam este Edital.  
 
8.6. Somente serão aceitas as propostas que atenderem integralmente as 
condições impostas neste Edital e seus anexos.  
 
8.7. A pregoeira verificará a proposta comercial antes da abertura da fase de 
lances, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital ou que apresentarem 
omissões e/ou irregularidades tidas como insanáveis, informando tal fato ao 
proponente desclassificado.   
 
8.8. O arrematante, no prazo fixado pela pregoeira, deverá entregar nova 
proposta escrita considerando o valor obtido após a etapa de lances. 

 
8.8.1. A pregoeira poderá, a seu critério, substituir o documento exigido 



 

6 
Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur 

Rua Aimorés, 981 – 5º andar - Bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG CEP 30140-071 
www.belotur.com.br – licitações.belotur@pbh.gov.br – Tel.: (31) 3277-9706 

no subitem 8.8, constando na Ata da Sessão Pública o novo valor obtido 
após a etapa de lances, devendo, entretanto, constar na referida Ata, a 
assinatura do credenciado da empresa arrematante. 

 
8.9. 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. 
 
9. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 
 
9.1. Será considerado habilitado o licitante que atender ao disposto abaixo: 
 

9.1.1. 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 a Pregoeira o CERTIFICADO DE 
REGISTRO CADASTRAL NO SUCAF e a documentação prevista nos 
subitens 9.1.1.1 a 9.1.1.7; 
 
b) com documentação vencida, mas, habilitado na linha de serviço 
compatível com o objeto licitado, deverá apresentar a Pregoeira o(s) 
documento(s) regularizador(es) e a documentação prevista no subitens 
9.1.1.1 a 9.1.1.7; 
 
c) com situação regular, mas não habilitado na linha de serviço compatível 
com o objeto licitado, deverá apresentar a Pregoeira além dos 
documentos exigidos nos subitens 9.1.1.1 a 9.1.1.7 deste edital, o 
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL NO SUCAF e o estatuto ou 
contrato social em vigor e sua última alteração devidamente registrados e 
consolidados, que será analisado pela Comissão Permanente Licitação. 
 
9.1.1.1. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, conforme artigo 
29 da Lei 8.666/93 alterado pelo art. 3º da Lei 12.440/ 2011.   
 
9.1.1.2. Atestado (s) de capacidade técnica, emitido (s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado comprovando que o licitante 
executou serviços de natureza, quantidade e prazo compatíveis com o 
objeto deste pregão.  

 
I.O(s) atestado(s) deverá (ao) estar emitido(s) em papel (is) 
timbrado(s) do(s) Órgão (s) ou da (s) empresa(s) que o expediu 
(ram) ou deverá conter carimbo com CNPJ  do(s) mesmo (s).    
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II. O (s) atestados (s) de capacidade técnica poderá (ao) ser 
apresentado (s) em nome da empresa, com CNPJ da matriz e/ou 
da(s) filial(ais) do licitante.  

 
9.1.1.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos resultados 
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, 
que demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua 
substituição por balancete ou balanços provisórios. 

 
9.1.1.3.1.  Será considerado aceito, na forma da lei, o balanço 
patrimonial assim apresentado: 
 
a) Para Sociedades Anônimas, cópia autenticada da publicação do 
Balanço em Diário Oficial ou jornal de grande circulação da sede do 
licitante; 
 
b) Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas do 
Balanço Patrimonial e a demonstração do resultado do último 
exercício social, com os respectivos termos de abertura e de 
encerramento registrados na Junta Comercial ou Cartório; 
 
c) As empresas com menos de 1(um) ano de existência, que ainda 
não tenham Balanço de Final de Exercício, deverão apresentar 
demonstrações contábeis na forma da lei envolvendo seus direitos, 
obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua 
existência. 
 
9.1.1.3.2. O balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 
resultado do último exercício social deverão estar assinados por 
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

 
9.1.1.4. Apresentar o cálculo dos Índices de Liquidez Geral (LG) e 
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, 
independentemente da apresentação do balanço patrimonial, sendo 
considerada habilitada a empresa que apresentar resultado igual ou maior 
do que 1 (um), em todos os índices aqui mencionados: 

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
LC = Ativo Circulante 
         Passivo Circulante 
 

9.1.1.4.1. Reserva-se a Pregoeira o direito de efetuar os cálculos, 
caso o memorial dos cálculos dos índices não seja apresentado. 
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9.1.1.5. 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. 

  
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] 

 
9.1.1.6. Indicação através de declaração de profissional registrado no 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, como Responsável 
Técnico pela execução do objeto deste edital, acompanhado de Prova de 
Registro do profissional indicado junto ao CREA. 
 

9.1.1.7. Prova do Registro da licitante no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA. 

 
9.1.2. Se não cadastrado no SUCAF, deverá apresentar toda 
documentação relacionada abaixo: 
 

9.1.2.1. 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. 
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Observação: 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. 

 

9.1.2.2.  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. 

 
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, conforme 
artigo 29 da Lei 8.666/93 alterado pelo art. 3º da Lei 12.440/ 2011.   

 
9.1.2.3. Qualificação Econômico- Financeira: 

 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos resultados do 
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, 
que demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua 
substituição por balancete ou balanços provisórios. 
 
a.1)  Será considerado aceito, na forma da lei, o balanço patrimonial 
assim apresentado: 
 
I)Para Sociedades Anônimas, cópia autenticada da publicação do 
Balanço em Diário Oficial ou jornal de grande circulação da sede do 
licitante; 
 
II) Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas do 
Balanço Patrimonial e a demonstração do resultado do último 
exercício social, com os respectivos termos de abertura e de 
encerramento registrados na Junta Comercial ou Cartório; 
 
III) As empresas com menos de 1(um) ano de existência, que ainda 
não tenham Balanço de Final de Exercício, deverão apresentar 
Demonstrações Contábeis na forma da lei envolvendo seus direitos, 
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obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua 
existência. 
 
a.2) O balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado 
do último exercício social deverão estar assinadas por Contador ou 
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade. 
 
b) Apresentar o cálculo dos Índices de Liquidez Geral (LG) e 
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas 
abaixo, independentemente da apresentação do balanço patrimonial, 
sendo considerada habilitada a empresa que apresentar resultado 
igual ou maior do que 1 (um), em todos os índices aqui 
mencionados: 
 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
LC = Ativo Circulante 
         Passivo Circulante 
 
b.1) Reserva-se a pregoeira o direito de efetuar os cálculos, caso o 
memorial dos cálculos dos índices não seja apresentado. 
 
c) Prova de Capital Social Mínimo Integralizado de 10% (dez por 
cento) do valor da proposta. 
 
d) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida 
pelo distribuidor da sede do licitante, ou de execução patrimonial, 
expedida no domicílio da pessoa física. 

 
9.1.2.4. 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 02 – 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] 
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9.1.2.5.  Qualificação Técnica: 
 

a) Atestado(s) de capacitação técnica emitido (s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado comprovando a execução satisfatória 
de serviços similares, de complexidade operacional  equivalente ou 
superior ao objeto licitado. 
 
aI. O(s) atestado(s) deverá (ao) estar emitido(s) em papel (is) 
timbrado(s) do(s) Órgão (s) ou da (s) empresa(s) que o expediu 
(ram) ou deverá conter carimbo com CNPJ  do(s) mesmo (s).    
 
aII. O (s) atestados (s) de capacidade técnica poderá (ao) ser 
apresentado (s) em nome da empresa, com CNPJ da matriz e/ou 
da(s) filial(ais) do licitante.  

 
b) Indicação através de declaração de profissional registrado no 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, como Responsável 
Técnico pela execução do objeto deste edital, acompanhado de 
Prova de Registro do profissional indicado junto ao CREA. 

 

c) Prova do Registro da licitante no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA. 

 

9.3. 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. 

 
9.4. 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. 

 
9.4.1. Não se enquadram no subitem 9.6 os documentos que, pela própria 
natureza, não apresentam prazo de validade, inclusive quanto aos atestados 
de capacidade técnica. 

 
9.5. 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. 
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9.5.1. Para efeito da comprovação referida no subitem acima poderá ser 
admitida a certidão constante do CRC – Certificado de Registro 
Cadastral/SUCAF. 
 
9.5.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a 
devida regularização ocorrerá conforme disposto no subitem 13.6. 

 
9.6. Para efeito do julgamento da habilitação, a pregoeira 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. 
 
9.7. A regularidade da situação do licitante no SUCAF será confirmada por meio de 
consulta on-line ao Sistema. Procedida a consulta, serão impressos relatórios de 
situação de cada participante. 
 
9.8. Os documentos exigidos nos subitens acima deverão ser encaminhados em 
original ou cópia autenticada por cartório competente ou pela pregoeira ou, ainda, 
por sua respectiva equipe de apoio, sendo o prazo máximo para a sua apresentação 
de 02 (dois) dias úteis, contados da convocação pela pregoeira, para o seguinte 
endereço: Rua Aimorés, nº 981 – 5º andar, Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP: 
30140-071.  

 
9.8.1. Serão aceitas somente cópias legíveis; 
 
9.8.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 
 
9.8.3. Quando necessário, a pregoeira solicitará o envio da documentação, via 
fax, através do nº. 3277-9730.  

 
10. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 
 
10.1. Na data e horário definidos neste edital, nos termos da legislação aplicável, a 
pregoeira encerrará o recebimento dos envelopes de “Proposta Comercial” e 
“Documentos de Habilitação” e após, declarará aberta a sessão pública do pregão 
dando início ao credenciamento e à classificação das propostas dos licitantes 
participantes para a etapa de lances.  
 
11. DAS PROPOSTAS INICIAIS 
 
11.1. Abertos os envelopes de “Proposta Comercial”, estas serão analisadas 
verificando o atendimento das condições estabelecidas neste edital, sendo 
desclassificadas aquelas propostas que estiverem em desacordo. 
 
11.2. Para fins de classificação das propostas para a sessão de lances será 
considerado o valor global para a prestação do serviço. 
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11.3. Para dar início à sessão de lances verbais, a Pregoeira classificará as 
propostas em ordem crescente levando em consideração o valor global para a 
prestação do serviço, desprezando aquelas que forem superiores em mais do que 
10% (dez por cento) da menor proposta válida. 
 
11.4. Caso duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, fiquem 
empatadas, será realizado sorteio em ato público para definir a ordem de 
classificação. 
 
11.5. Nos termos da legislação aplicável, se não houver no mínimo 3 (três) 
propostas nas condições definidas no subitem 11.3 deste edital, a Pregoeira 
classificará as propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três). 
 
12. DOS LANCES VERBAIS 
 
12.1. Os licitantes cujas propostas tenham sido classificadas serão convocados a 
oferecer lances verbais, de valor distinto e menor que o último valor proposto, 
iniciando-se pela proposta classificada que possuir maior valor, seguida pelas 
demais em ordem decrescente, e assim sucessivamente. 
 
12.2. Para efeito de ordenação final, a desistência em apresentar lance verbal 
quando convocado pela Pregoeira implicará na exclusão do licitante da etapa de 
lances verbais e na manutenção da proposta ou do último lance apresentado. 
 
12.3. Durante a etapa de lances, a Pregoeira poderá fixar lances mínimos 
resguardados os princípios aplicáveis e o interesse público, visando a objetividade 
do procedimento. 
 
12.4. Após o término da disputa, ocorrendo a situação de empate prevista nos 
artigos 44 e 45 da LC 123/06, a Pregoeira convocará as ME´s/EPP´s, na ordem 
classificatória, para exercício do benefício previsto, sendo facultada à empresa 
beneficiária, a apresentação de nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) 
minutos. 
 
13. DO JULGAMENTO 
 
13.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO, AFERIDO, 
DE FORMA GLOBAL, observadas as exigências deste edital e seus anexos. 
 
13.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, a Pregoeira 
examinará a aceitabilidade da proposta ofertada pelo arrematante quanto ao objeto 
e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

 
13.2.1. A Pregoeira poderá solicitar a demonstração da exeqüibilidade dos 
preços ofertados. 
 



 

14 
Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur 

Rua Aimorés, 981 – 5º andar - Bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG CEP 30140-071 
www.belotur.com.br – licitações.belotur@pbh.gov.br – Tel.: (31) 3277-9706 

13.2.2. A Pregoeira, se assim for necessário, poderá suspender a sessão 
pública para análise da documentação apresentada ou para a realização de 
diligências. 

 
13.3. 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. 
 
13.4. Sendo aceita a proposta de menor valor, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação, conforme item 9 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. 
 
13.5. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências 
para habilitação, a Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo 
licitante declarado vencedor. 
 
13.6. Após a declaração do vencedor e havendo alguma restrição na comprovação 
da regularidade fiscal, será assegurado à ME ou EPP o prazo de 02 (dois) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da 
mesma. 

 
13.6.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal prevista no subitem 
13.6. dependerá de requerimento pelo interessado, devidamente 
fundamentado, dirigido a Pregoeira. 
 
13.6.2. O requerimento deverá ser apresentado dentro do prazo inicial de 02 
(dois) dias úteis concedidos para a regularização fiscal. 
 
13.6.3. 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. 

 
13.7. Após a declaração de vencedor, deverão ser observados os procedimentos 
previstos neste edital referente aos recursos administrativos. 
 
13.8. Declarado vencedor, a Pregoeira 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 dessa. 
 
13.9. Nos termos da Lei 10.520/02, a Pregoeira poderá negociar para que seja 
obtido melhor preço. 
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13.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos 
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes que, ao final, será assinada 
pela Pregoeira, pela equipe de apoio, e pelos licitantes. 
 
14. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
14.1. O local para a prestação dos serviços é na escadaria da Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte, localizada na Avenida Afonso Pena, 1.200 – Centro. 
 
14.2. É parte integrante deste edital o Memorial Descritivo do evento, disposto no 
Anexo II, deste Edital.  
 
15. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 
 
15.1.  Não serão acolhidas as impugnações e os recursos apresentados fora do 
prazo legal, nem os recursos subscritos por representante não habilitado legalmente 
ou não identificado no processo para representar a licitante.  
 
15.2.  O prazo para impugnação deste Edital é de até 02 (dois) dias úteis antes da 
data limite para recebimento dos envelopes de “Proposta Comercial” e de 
“Documentação de Habilitação”.  
 
15.3.  Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar em até 30 (trinta) 
minutos motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo 
de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso. Os demais licitantes 
ficarão automaticamente intimados para apresentar contra-razões em igual número 
de dias, que começarão a ser contados do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos.  
 

15.3.1. As razões do recurso poderão ser apresentadas no ato do pregão, 
sendo reduzidas a termo na ata, ficando os demais licitantes intimados para 
apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da 
ata.  

 
15.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na 
decadência do direito de recurso.  
 
15.5. O julgamento do recurso será publicado no Diário Oficial do Município - DOM.  
 
15.6. Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivo.  
 
15.7.  O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  
 
15.8.  As razões de impugnação ao edital, as razões do recurso e as contra-razões, 
quando propostas, deverão ser formalizadas por escrito e devem ser protocolizadas 
junto a Pregoeira ou equipe de apoio da Empresa Municipal de Turismo de Belo 
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Horizonte S/A situada na Rua Aimorés, 981 – 5º andar, Funcionários - Belo 
Horizonte – MG, CEP 30.140-071, impreterivelmente no horário de atendimento, de 
09h00min às 17h00min. As razões de recurso e as contra-razões poderão ser 
encaminhadas, via e-mail (licitacoes.belotur@pbh.gov.br) ou fax ou por outro meio 
eficaz dentro do prazo fixado no subitem 15.3 deste edital.  
 

15.8.1. No caso do subitem anterior, o documento original deverá ser 
protocolado até, no máximo, no 1º (primeiro) dia útil seguinte ao término do 
prazo legal para a apresentação das razões de recurso ou contra-razões.  

 
15.9. A não observância das condições previstas no subitem anterior ensejará o não 
conhecimento das razões de recurso ou contra-razões apresentadas por meio de fax 
ou por outro meio eletrônico eficaz.  
 
16. DAS PENALIDADES 
 
16.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 
inadimplência da adjudicatária/contratada, sujeitando-a as seguintes penalidades:  
  

16.1.1. Advertência escrita, que consiste na comunicação formal de desacordo 
quanto à conduta da contratada sobre o descumprimento do contrato e outras 
obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas 
de correção; 
 
16.1.2. Multa, que será aplicada à seguinte razão: 

 
a) 10% (dez por cento) do valor global do contrato quando a adjudicatária 

se recusar a aceitar ou retirar o instrumento dentro do prazo previsto, 
em observância ao disposto no art. 81 da Lei 8.666/93; 
 

b) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor global do contrato, por dia 
de atraso na execução do serviço; 

 

c) 3,0% (três por cento) sobre o valor global do contrato por inexecução 
parcial das obrigações contratuais; 

 

d) 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato por inexecução 
total das obrigações contratuais. 

 
16.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 
Administração Municipal, conforme disposto no inciso III, do art. 87 da Lei 
8.666/93 com o consequente descredenciamento do SUCAF – Sistema Único 
de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte nos termos do 
art. 7º da Lei 10.520/02. 

 
16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
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ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
16.1.5. Rescisão unilateral do Contrato, sujeitando-se a Contratada ao 
pagamento de indenização à Contratante por perdas e danos. 
 
16.1.6. Indenização à Contratante da diferença de custo para contratação de 
outro licitante. 
 
16.1.7. As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas 
cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada 
ampla defesa à Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato. 
 
16.1.8. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos 
ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito. 
 

a) As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual, onde 
se incluem eventuais atrasos, decorrentes de eventos configuradores de 
força maior ou caso fortuito, como tais caracterizados em lei civil. 
 
§ 1º - O Diretor Presidente da Contratante é competente para aplicar as 
penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade. 
 
§ 2º - As multas estipuladas nos inciso 16.1.2 desta cláusula serão aplicadas 
nas demais hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas. 
 
§ 3º - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à Contratante no 
prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da notificação, podendo ainda, 
ser descontado das Notas Fiscais ou Documentos Equivalentes por ocasião 
do pagamento, ou cobrado judicialmente, se julgar conveniente. 
 
§ 4º - A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no 
todo ou em parte, quando o atraso na entrega do material for devidamente 
justificado pela Contratada e aceito pela Contratante, que fixará novo prazo, 
este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas. 

 
17. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
17.1. Homologada a licitação será o licitante vencedor do presente pregão 
convocado para assinar o contrato no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contados da convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste edital.  
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17.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo 
previsto no subitem anterior sujeitar-se-á à penalidade de multa conforme 
estabelecido na letra ”a” do subitem 16.1.2. 
 
17.3. Caso o adjudicatário não assine o contrato no prazo estabelecido no item 
17.1, é prerrogativa da Belotur o direito de adjudicar à segunda colocada o objeto 
licitado. 
 
17.4. O contrato de fornecimento conterá, dentre suas cláusulas, as de 
“OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE”, 
conforme Minuta – Anexo V - parte integrante deste edital.   
 
18. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
18.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 18 (dezoito) meses, ressalvada 
a responsabilidade civil, administrativa, penal e trabalhista da contratada, que 
permanecerá inalterada até o perecimento dos direitos de eventuais pessoas por 
esta prejudicadas, na execução do referido contrato. 

 
19. DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
19.1. Será exigida do vencedor, previamente à assinatura do contrato de prestação 
dos serviços, a prestação de garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor 
estimado de contratação, podendo optar por uma das seguintes modalidades: 

 
I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo este ter sido 
emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 
 
II – seguro garantia; 
 
III - fiança bancária. 
 
19.1.1. A opção pela modalidade de garantia será feita quando do 
encaminhamento da proposta escrita.  
 
19.1.2. Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma 
deverá ser recolhida em conta indicada pelo Contratante.  

 
19.2. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das 
obrigações contratuais.  
 
19.3. 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. 3º, inciso I, Circular SUSEP n.º 232/03.  
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19.4. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento 
total das obrigações contratuais.  
 
19.5. A Contratante poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida para 
ressarcir-se de multas estabelecidas no contrato.  
 
19.6. 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.  
 

19.6.1. 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.  

 
20.  DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
20.1. A Contratante repassará à Contratada o pagamento devido, referente aos 
serviços efetivamente prestados durante a vigência do Contrato. 
 

20.1.1. O valor global da proposta será pago à Proponente vencedora em 
12(doze) parcelas iguais. 

 
20.2. O pagamento devido será efetuado por intermédio de borderô eletrônico no 
prazo de até 30 (trinta) dias, após a prestação do serviço, acompanhado pelos 
documentos fiscais.   
 
20.3. Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer serviço, o prazo 
de pagamento será interrompido e reiniciado após a correção pela Contratada. 
 
20.4. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 
Contratada, o decurso do prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se a 
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que será devida 
atualização financeira. 
 
20.5. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes 
a multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste Contrato. 
 
20.6. Todo ônus fiscal, trabalhista, cível e criminal, referente a serviços 
subcontratado é de responsabilidade da Contratada.   
 
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
21.1. Poderá a Administração revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por 
conveniência administrativa e interesse público devidamente justificado, sem que 
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caiba ao licitante direito à indenização, salvo em caso de dano efetivo disso 
resultante e na forma da lei.   
 
21.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação e da 
execução do fornecimento. 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. 
 
21.3. É facultado a Pregoeira ou à autoridade a ela superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo. 
 
21.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 
deverão fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de 
desclassificação/inabilitação. 
 
21.5. 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. 
 
21.6. A contratada estará obrigada 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. 
 
21.7. A tolerância do Contratante com qualquer atraso ou inadimplência por parte da 
adjudicatária, não importará de forma alguma em alteração ou novação. 
 
21.8. 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. 
 
21.9. As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos 
licitantes, por qualquer meio de comunicação ou, ainda, mediante publicação no 
Diário Oficial do Município. 
 
21.10. Os casos não previstos neste edital serão decididos pela Pregoeira e pela 
equipe de apoio ou pela autoridade a ela superior. 
 
21.11. A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os 
termos deste edital. 
 
21.12. Constituem anexos do presente edital e dele fazem parte os seguintes 
documentos: 

 
21.12.1. ANEXO I – Termo de Referência; 
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21.12.2. ANEXO II – Proposta Comercial; 
 
21.12.3. ANEXO III – Declaração para o licitante beneficiário da Lei 
Complementar nº 123/06; 
 
21.12.4. ANEXO IV – Minuta de Contrato de Prestação de Serviços. 

 
21.13. 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, 26 de janeiro de 2012. 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Evelyn Julieta Troncoso Justo 

Pregoeira da Belotur 
 
 

_______________________________________________ 
Antonio Fernando Terra Rios da Silveira 

Presidente da Belotur  



 

22 
Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur 

Rua Aimorés, 981 – 5º andar - Bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG CEP 30140-071 
www.belotur.com.br – licitações.belotur@pbh.gov.br – Tel.: (31) 3277-9706 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2012 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 22.931/DRPT/2011 
 
 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
PROJETO ESCADARIA 
 
1. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de montagem, 
desmontagem, guarda, manutenção e reposição (quando necessário) do mobiliário 
(projeto arquitetônico anexo), piso e  banners, além de locação de equipamento de 
som , sem iluminação, incluindo  montagem, desmontagem e operacionalização do 
som para o  evento “Projeto Escadaria”, que se realiza na escadaria da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte. 

 
1.1. Montagem, desmontagem, manutenção e guarda de material: 

 
1.1.1. A montagem do mobiliário deverá ocorrer todo sábado que 
antecede o evento, no período da tarde ou até às 6h do domingo, 
(conforme cronograma anexo); 
 
1.1.2. A montagem do som deverá ocorrer todo domingo (conforme 
cronograma anexo), no horário de 6h até 8h; 
 
1.1.3. A desmontagem deverá ocorrer a partir das 14h30 de cada 
domingo, conforme cronograma anexo; 
 
1.1.4. A contratada ficará responsável pela manutenção da estrutura, 
executando sempre que houver necessidade de reparos, bem como de 
nova confecção, caso necessário; 
 
1.1.5. A contratada ficará responsável pela guarda das estruturas 
desmontadas;  
 
1.1.6. A Belotur tem o prazo de até três meses, após o final da vigência 
do contrato, para a retirada/recebimento do material sob a guarda do 
contratado. 

 
1.2. A montagem ocorrerá na escadaria da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, localizada na Avenida Afonso Pena, 1.200 – Centro;  

 
1.2.1. A prestação de serviços relativos ao objeto deste certame poderá 
ser executado em local distinto do mencionado no subitem 1.2 a critério 
da Contratante.    
 



 

23 
Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur 

Rua Aimorés, 981 – 5º andar - Bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG CEP 30140-071 
www.belotur.com.br – licitações.belotur@pbh.gov.br – Tel.: (31) 3277-9706 

 
 
1.3. Locação de equipamento de som, sem iluminação, incluindo 
montagem, desmontagem e operacionalização, cujas especificações estão 
descritas abaixo: 

 
SOM DE PEQUENO PORTE  
 
 SONORIZAÇÃO 
 
SISTEMA DE P.A.; 
 
02 torres de som (L e R do palco) contendo CADA: 
02 caixas acústicas profissionais de graves, ativas, contendo cada: 
02 alto falantes, woofer de 18``  
02 caixas acústicas profissionais de médios e agudos, ativas, contendo cada: 
01 falante de 10`` e  15`` para médio  e médio grave  
01 driver  com diafragma de titânio de 03”  corneta de 60º x 40º  com directividade 
constante ou guias de ondas    
02 racks de amplificação para as caixas acústicas de P.A. acima, contendo CADA: 
01 canal de amplificador de potência  para graves de no mínimo 40000w rms com 
carga de 2W; com entradas balanceadas. 
01 canal de amplificador de potência para médios graves de no mínimo 1000w rms 
com carga de 2W; com entradas balanceadas. 
01 canal de amplificador de potência para e agudos de no mínimo 600w rms com 
carga de 2W; com entradas balanceadas. 
02 canais de processadores ou de crossovers ativo de no mínimo 03 vias, 
compatíveis com as caixas utilizadas no sistema de P.A.; com entradas e saídas 
balanceadas. 
02 canais de equalizadores gráficos de 1/3 de oitavas (31 bandas), com filtros de Q 
constante e atuação de + e – 15db.; com entradas e saídas balanceadas. 
01 mesa de mixagem com no mínimo as seguintes características: 
24 canais de entrada com (mic/line, ganho, pad, 48v, insert) por canal. 
03 bandas de equalização (graves e agudos shelving e médios semiparamétricos 
por canal de entrada. 
01 filtro de graves (hi-pass) por canal de entrada. 
06 mix auxiliares pré/pós fader, balanceadas. 
04 sub grupos endereçáveis. 
02 saídas master L e R, balanceadas 
02 canais de compressores de áudio com controles de threshold, atack, release, 
ratio, gain. 
04 canais de noise gates com controles de threshold, release, range e filtros 
variáveis de freqüências low e hi. 
01 processador digital de multi efeitos, estéreo, com 99 programas de cena.  
01 aparelho de reprodução de cd/dvd/mp3.  
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SISTEMA DE MONITORAÇÃO 
 
06 caixas acústicas monitoras profissionais com o mínimo de 02 vias, ativas ou 
passivas contendo cada: 
01 alto falante de 12`` ou  01 alto falante de 15`` 
01 driver com diafragma de titânio de no mínimo 03``, garganta de 02`` de 
directividade constante ou guia de ondas.            
01 rack de amplificação para as 06 caixas acústicas monitoras acima, composto de: 
08 canais de amplificadores de potência de no mínimo 800w rms com carga de 4W. 
Com entradas balanceadas; e os devidos processadores e amplificadores restantes 
se as caixas monitoras forem ativas.  
06 canais de equalizadores gráficos de 1/3 de oitavas (31 bandas), com filtros de Q 
constante e atuação de + e – 15db. Com entradas e saídas balanceadas.      
01 mesa de mixagem com no mínimo as seguintes características: 
24 canais de entrada com (mic/line, ganho, pad, 48v, insert) por canal. 
03 bandas de equalização (graves e agudos shelving e médios semiparamétricos) 
por  canal de entrada. 
01 filtro de graves (hi-pass) por canal de entrada. 
08 mix  auxiliares pré/pós fader, balanceadas, para vias de monitoração e efeito 
02 saídas master L e R, balanceadas 
02 canais de compressores de áudio com controles de threshold, atack, release, 
ratio, gain. 
04 canais de noise gates com controles de threshold, release, range e filtros 
variáveis de freqüências low e hi. 
01 processador digital de multi efeitos, estéreo, com 99 programas de cena.  
06 microfones de mão para vozes com as seguintes características: 
cápsulas dinâmicas  
padrão polar cardióide unidirecional  
resposta de freqüência de 50hz a 15khz 
saída xlr baixa impedância, balanceada  
06 microfones para instrumentos e percussão com as seguintes características: 
cápsulas dinâmicas  
padrão polar cardióide unidirecional  
resposta de freqüência de 50hz a 15khz 
saída xlr baixa impedância, balanceada  
01 microfone para instrumentos graves com as seguintes características: 
cápsula dinâmica de no mínimo ½ polegada 
padrão polar cardióides unidirecional  
resposta de freqüência de 30hz a 12khz 
saída xlr baixa impedância, balanceada  
04 microfones para instrumentos e percussão com as seguintes características: 
cápsulas condensadoras 
padrão polar cardióide unidirecional  
resposta de freqüência de 50hz a 18khz 
saída xlr baixa impedância, balanceada  
01 microfone sem fio de mão  com as seguintes características: 
sistema de transmissão uhf ou vhf, com 02 antenas diversty 
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cápsula dinâmica 
padrão polar cardióide unidirecional  
respostas de freqüência de 50hz a 15khz 
saídas xlr baixa impedância, balanceada.  
 
BACK LINE: 
 
01 amplificador especifico para guitarra, contendo no mínimo: 
100 watts rms de potência transistorizada ou valvulada, 
02 alto falantes de 12``, 
Efeito de reverber.  
01 amplificador especifico para contra baixo, contendo no mínimo: 
200 watts rms de potência transistorizada ou valvulada, 
01 pré de entrada com plugs P10/TR, e controle de nível de linha, 
01 controle de equalização de 04 vias (graves, médios baixos, médios altos e 
agudos), 
01 caixa acústica contendo 04 alto falantes de 10`` ou  12``  ou  02 alto falantes de 
15``. 
 
 ACESSÓRIOS: 
 
01 multi cabo especifico para transmissão de sinal de áudio balanceado com: 
24 canais. 
Entradas XLR, fêmea de painel 
Saídas XLR macho de linha para P.A. e monitor 
Spliter passivo para 02 pontos ( P.A. e monitor) 
30 metros de comprimento para P.A. 
05 metros de comprimento para monitor  
01 multi cabo especifico para transmissão de sinal de áudio balanceado com; 
10 canais. 
Entradas XLR, fêmea de linha. 
Saídas XLR macho de linha.  
30 metros de comprimento.  
15 pedestais médios, articulados, para microfones. 
03 pedestais pequenos, articulados, para microfones. 
01 acervo de músicas ambiente em cd, dvd ou mp3. 
01 fone de ouvido estéreo, dinâmico de baixa impedância. 
01 sistema de ac. necessário para a energizar os equipamentos acima. 
01 cabo de ac. com 50m e capacidade de suportar a carga de energia dos 
equipamentos acima. 
01 kit de cabos de sinal, spliter e de microfones necessários para a interligação dos 
equipamentos acima. 
01 Kit de acessórios necessários para a devida montagem do sistema e perfeito 
funcionamento dos equipamentos acima especificado.    
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2. Período de Prestação de Serviços 
 

2.1. Início e término: fevereiro a dezembro de 2012 : Considerando-se 12 
(doze) domingos. 

 
3. Justificativa de Contratação 

 
3.1. Integração de Belo Horizonte com as cidades mineiras, fortalecendo a 
imagem da capital e, também, promovendo e valorizando as identidades 
culturais, além de permitir o intercâmbio sócio-econômico-cultural 
proporcionado pelo turismo. 

 

 

CRONOGRAMA PROJETO ESCADARIA 2012 
 

MÊS DATA 

Fevereiro 26 

Março 04 

Abril 01 

Maio 06 

Junho 03 

Julho 01 

Agosto 05 

Setembro 02 

Outubro 07 

Novembro 11 

Dezembro 02 

16 

TOTAL 12 

 
OBS: Mês de Novembro: Devido feriado no dia 02, transferimos para o 2º 
domingo do mês. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Espaço Para Exposições Dos Circuitos Mineiros De 
Turismo 

 

O Hall da Prefeitura foi o espaço escolhido para abrigar a 
exposição dos circuitos mineiros de turismo. São 12 
circuitos que irão expor produtos artesanais, gastronomia e 
apresentações culturais de sua região ao longo de 2012, 
aos domingos, conforme cronograma anexo. As exposições 
ocorrerão no horário de 8h às 14h. 
 
Para a realização dos eventos foram definidos 4 espaços: 
 
1 – Espaço para venda e exposição dos produtos típicos da 
região (vermelho); 
 
2- Espaço para os receptivos da região (companhias de 
turismo , hotéis) que distribuirão sua papelaria (amarelo); 
 
3- Espaço para a Belotur com distribuição para papelaria 
(azul); 
 
 4- Palco para apresentações culturais. (verde) 
 
Os 3 primeiros espaços ficaram setorizados à esquerda da 
entrada. E o palco foi locado no espaço à direita.  
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Elementos para composição do espaço: 
 
1 – Piso: Vinílico 
 

Para as áreas 1, 2 e 3: Vinílico 

 Área de apresentação: 5,00m x 3,85 = 

19,25m² 

 Área de exposição: 7,92 x 3,85 = 30,50m² 

 
 
2 - Vitrines: Ocuparão 2 vãos entre os pilares. São 
compostas de cubos modulares transparentes e opacos 
empilhados em 2 tamanhos básicos. Isso possibilitará 
varias formas de montagem.  

 
Os cubos de acrílico serão expositores. Os maiores podem 
abrigar um torso de um manequim sendo um expositor de 
roupas. Os cubos menores servem para compotas de 
doces, bijuterias, pequenas esculturas. 
 
Os cubos opacos, em mdf revestido com fórmica vermelha, 
serão armários para embalagens, bolsas, dinheiro. 
 
3- Balcões: Serão 4 balcões vermelhos para apoio às 
vendas   e aos receptivos. A parte interna será para 
depósito. 
 
4- Displays: Colocados à frente dos pilares servirão para 
folders promocionais. O pé do display funciona como um 
baú para guarda volumes. 
 
5 – Totem: uma coluna em mdf com 285 cm de altura e 
base de 40x40cm. Neste totem serão pregados 4 adesivos 
de 285 x 40 cm com imagens de paisagens mineiras de 
todos os circuitos . Além de letras em alto relevo escrito 
“CIRCUITOS MINEIROS”. 
 
6 – Painéis: Estrutura de Box truss para fixação do banner 
do projeto escadaria, no fundo do palco, 02 banners tipo 
flâmula para afixar na frente da PBH e na lateral direita da 
PBH.  
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VISTA DA AVENIDA AFONSO PENA            PERSPECTIVA DO TOTEM                         PERSPECTIVA DAS VITRINES 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/ 2012 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 22.931/DRPT/2011 
 
 

ANEXO II 
PROPOSTA COMERCIAL 

(deverá ser apresentada pelo proponente) 
 

Logotipo da Empresa 

Pregão Presencial nº. 002/2012 
Processo Administrativo Nº. 22.931/DRPT/2011 

Cidade: 
Data e Horário: 

LOTE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR GLOBAL 

Único 

Contratação de empresa para a prestação de 
serviços de organização, planejamento e 
execução dos Desfiles das Escolas de Samba 
e Blocos Caricatos de Belo Horizonte, 
denominado Carnaval de BH 2011, e demais 
serviços, conforme Termo de Referência 
designado, Anexo I, onde constam as 
especificações e condições para o 
cumprimento do objeto deste Edital.   

(em algarismos e por 
extenso) 

Dados da Licitante 
Razão Social: 
Endereço: 
CNPJ:                                                                    Inscrição Municipal: 
Representante Legal: 
Fone:                                                                           Fax: 
E-mail: 
Local e Data:                                                          Assinatura: 

 
Declarações:  
 
1. Esta empresa prestará garantia contratual, na forma do art. 56 da Lei n

o
. 8.666/93, na modalidade 

de _______________ . 
 
2. 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; 
 
3. Declaramos que o Proponente tem ciência de todas as condições, especificações e exigências 
constantes neste edital; 
 
4. 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. 

 
5. Validade da proposta: (não inferior a 60 dias). 
 
 
(Inserir local e data) 
 
(inserir nome e assinatura do representante legal do proponente) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2012 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 22.931/DRPT/2011 
 
 

ANEXO III 
Declaração para o licitante beneficiário da Lei Complementar nº 123/06 

 
Declaramos, sob as penas da lei, que a licitante _________________ é beneficiária 
da Lei Complementar123/2006, na condição de _____________ (EPP – Empresa de 
Pequeno Porte /ME – Micro empresa ou Cooperativa – Lei 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 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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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 22.931/DRPT/2011 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2012 
 

 
ANEXO IV 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 
 

Contratação de empresa para a prestação de serviços 
relativos a operacionalização do evento “Projeto 
Escadaria”, na escadaria da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte que entre si celebram esta Empresa Municipal 
de Turismo de Belo Horizonte S/A – Belotur e a empresa 
_________________________.   

 
 
Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado a EMPRESA 
MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A, doravante denominada 
BELOTUR, C.N.P.J. nº. 21.835.111/0001-98, com sede nesta capital, na Rua 
Aimorés, 981, 6º andar, Funcionários, Belo Horizonte (MG), CEP 30.140-071, neste 
ato, representada por seu Diretor-Presidente, Sr. ___________, inscrito no CPF sob o 
nº. _____________________, portador da carteira de identidade nº. 
________________, expedida pelo ________________ e por sua Diretora 
Administrativa/Financeira, Sra. _____________________, inscrito no CPF sob o 
nº.___________________, portadora da carteira de identidade nº. ____________, 
expedida pela ____________, como CONTRATANTE, e, de outro lado, a 
............................, com sede .........................., situada na .......................... – . inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº............................, doravante denominada CONTRATADA, 
neste ato representada por ............................................., celebram o presente contrato 
decorrente do Pregão Presencial nº. 002/2012, Processo Administrativo nº. 
22.931/DRPT/2011, em conformidade com o Decreto Municipal 15.061/09 e com as 
Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  
 
Pelo presente, a Contratada obriga-se à prestação de serviços de montagem, 
desmontagem e reposição (quando necessário) do mobiliário (Projeto arquitetônico no 
Anexo I), compra do piso vinílico, colocação dos banners, manutenção dos vasos das 
plantas, além de locação de equipamento de som, sem iluminação, incluindo 
montagem, desmontagem e operacionalização para o evento “Projeto Escadaria”, que 
se realiza na Escadaria da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
2.1. O prazo de vigência deste contrato será de 18 (dezoito) meses, com eficácia 
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, podendo ser 
prorrogado a critério da Contratante. 
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2.2. A prorrogação do Contrato dependerá de autorização prévia do Contratante, 
mediante justificativa por escrito, nos termos do artigo 57, parágrafo 2º da Lei 
8.666/93.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 
 
3.1. A Contratante pagará à Contratada a importância total de 
R$...................(................) dividida em 12 (doze) pagamentos mensais de R$ .......... 
(.................). 
 
3.2. o pagamento acima mencionado  refere-se aos serviços efetivamente prestados 
durante a vigência do Contrato. 
 
3.3. O pagamento devido será efetuado por intermédio de borderô eletrônico no prazo 
de até 30 (trinta) dias, após a prestação do serviço, acompanhado pelos documentos 
fiscais.   
 
3.4. Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer serviço, o prazo de 
pagamento será interrompido e reiniciado após a correção pela Contratada. 
 
3.5. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 
Contratada, o decurso do prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se a 
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que será devida 
atualização financeira. 
 
3.6. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste Contrato. 
 
3.7. Todo ônus fiscal, trabalhista, cível e criminal, referente a serviços subcontratado é 
de responsabilidade exclusiva da Contratada.   
 
CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: 2805.0002.23.695.218.2.630.0004.33903921.0300. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
Sem prejuízo do disposto no Anexo I e Anexo II do Edital relativo ao Pregão 
Presencial nº. 002/2012, caberá, ainda à Contratante: 
 
5.1. Comunicar à Contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer 
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, 
assinando-lhe prazo para que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas as 
sanções legais e contratualmente previstas; 
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5.2. Fiscalizar a execução do contrato, nos termos do Art. 67, da Lei 8.666/93, através 
de servidor previamente designado, do que se dará ciência à Contratada; 
 
5.3. Efetuar o pagamento no devido prazo estabelecido neste instrumento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
Sem prejuízo do disposto no Anexo I e Anexo II do Edital relativo ao Pregão 
Presencial nº. 002/2012, caberá à Contratada, ainda: 

 
6.1. Arcar com todos os impostos, taxas, encargos sociais, transportes e quaisquer 
despesas voltadas à fiel execução do objeto contratual.  

 
6.2. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus 
empregados quando da realização dos eventos. 

 
6.3. Responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a todas as 
normas estatuídas pela legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se 
refere a seus empregados, como a contratados e prepostos, responsabilizando-se, 
mais, por toda e qualquer autuação e condenação oriunda da eventual inobservância 
das citadas normas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas 
dependências do Contratante. Caso este seja chamado a juízo e condenado pela 
eventual inobservância das normas em referência, a Contratada obriga-se a ressarci-
lo do respectivo desembolso, ressarcimento este que abrangerá despesas 
processuais e honorários de advogado arbitrados na referida condenação. 

 
6.4. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando forem vitimas 
os seus empregados na execução dos serviços ou em conexão com eles. 

 
6.5. É proibida, por parte da empresa, a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal da Contratante. 

 
6.6. É proibida a veiculação de publicidade da empresa durante os eventos, salvo se 
houver prévia autorização da Belotur. 

 
6.7. Providenciar imediata troca de todo equipamento que vier a apresentar defeito 
durante a realização de qualquer evento e ao longo de todo Contrato. 

 
6.8. Arcar com todas as despesas de seus empregados, na prestação de serviços de 
apoio a eventos.  

 
6.9. Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da 
Belotur, quando ocasionados pelos empregados da empresa durante todo o Contrato. 

 
6.10. Manter seus empregados identificados com crachá e uniforme quando em 
trabalho, devendo substituí-los, imediatamente, caso sejam considerados 
inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares. 
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6.11. Comunicar ao gestor do contrato na Belotur, por escrito, qualquer anormalidade 
ou impropriedade verificada e prestar os esclarecimentos necessários, para 
deliberação e mudança dos detalhes por parte da Contratante. 

 
6.12. Zelar pela perfeita execução dos serviços, sanando as falhas eventuais 
imediatamente após a verificação das mesmas. 

 
6.13. Caberá a empresa, contratar serviços de limpeza para o local do evento as suas 
expensas. 

 
6.14. Cumprir o cronograma de montagem e desmontagem das estruturas do evento 
a cada domingo, conforme previsto no Anexo I do Edital relativo ao Presencial nº. 
002/2012. 

 
6.15. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas e com as exigências 
deste instrumento, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
processo licitatório, durante a vigência deste contrato. 

 
6.16. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato; 

 
6.17. Comprovar por ocasião dos pagamentos o recolhimento dos encargos 
previdenciários, tais como GFIP (antiga RE do FGTS), INSS, RPA se contrato 
temporário, enfim comprovar todos os pagamentos relativos  pessoal. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA REPACTUAÇÃO 
 
7.1. O preço contratual poderá ser repactuado, observando-se o interregno mínimo de 
12 (doze) meses, contados a partir da data de apresentação da proposta comercial ou 
da última repactuação ou em outro prazo que a lei venha estipular. 
 

7.1.1. Havendo prorrogação do contrato após 12 (doze) meses, o valor poderá 
ser reajustado, com base no menor índice vigente no período.  

 
7.2. A repactuação deve ser entendida como ajuste entre as partes visando manter o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
 
7.3. As alterações dos valores contratuais, em função da repactuação serão 
efetivadas através de termo aditivo, vedado terminantemente efeito retroativo do 
instrumento firmado.  
 
CLÁUSULA OITAVA: DO REEQUÍLIBRIO ECONÔMICO  
 
8.1. O reequílibrio econômico-financeiro quando decorrentes de álea extraordinária 
(fato príncipe, fato da Administração, teoria da imprevisão), somente será reconhecido 
pela Belotur mediante prova cabal da repercussão do evento, na cláusula 
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remuneratória do ajuste, cabendo ao contratado o ônus da prova do desequilíbrio, nos 
termos da lei em vigor à época. 
 
CLÁUSULA NONA DAS PENALIDADES 

 
9.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caracterizará a 
inadimplência da contratada, sujeitando-a às seguintes penalidades:  
  

9.1.1. advertência escrita, que consiste na comunicação formal de desacordo 
quanto à conduta da Contratada sobre o descumprimento do Contrato e outras 
obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas 
de correção; 

 
9.1.2. multa, que será aplicada à seguinte razão: 

 
a) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor global do contrato, por dia 
no atraso na execução do serviço; 
 
b) 3,0% (três por cento) sobre o valor global do contrato por inexecução 
parcial das obrigações contratuais; 
 
c) 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato por inexecução 
total das obrigações contratuais. 

 
9.1.3. suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração 
Municipal, conforme disposto no inciso III, do art. 87 da Lei 8.666/93 com o 
consequente descredenciamento do SUCAF – Sistema Único de Cadastro de 
Fornecedores do Município de Belo Horizonte nos termos do art. 7º da Lei 
10.520/02. 

 
9.1.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
9.1.5. rescisão unilateral do Contrato, sujeitando-se a Contratada ao pagamento 
de indenização à Contratante por perdas e danos. 
 
9.1.6. Indenização à Contratante da diferença de custo para contratação de outro 
licitante. 
 
9.1.7. As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas 
cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada 
ampla defesa à Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato. 
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9.1.8. As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual, onde 
se incluem, eventuais atrasos, decorrentes de eventos configuradores de força 
maior ou caso fortuito, como tais caracterizados em lei civil. 
 
§ 1º - O Diretor Presidente da Contratante é competente para aplicar as 
penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade. 
 
§ 2º - As multas estipuladas no item 9.1.2. desta cláusula serão aplicadas nas 
demais hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 
 
§ 3º - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à Contratante no prazo de 
15 (quinze) dias a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado 
das Notas Fiscais ou Documentos Equivalentes por ocasião do pagamento, ou 
cobrado judicialmente, se julgar conveniente. 

 
10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
Das decisões proferidas pela Administração caberão: 
 
I - Recurso, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, 
nos casos de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou 
rescisão do contrato; 
 
II – Representação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da 
decisão, de que não caiba recurso hierárquico; 
 
III – Pedido de Reconsideração, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação 
do ato. 

 
§ Único - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou 
o ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, 
devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
 
Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente, total ou parcialmente, nos casos 
previstos nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal n.º. 8.666/93, e 
amigavelmente nos termos do Art. 79, inciso II, combinado com o Art. 78 da mesma Lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 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.  
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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 n.º 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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO 
 
A publicação do extrato do presente contrato no “Diário Oficial Municipal” correrá por 
conta e ônus do Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DOS ANEXOS 
 
Vincula-se ao Contrato a proposta da Contratada, Anexo III, nos termos do art. 55, XI, 
da Lei 8.666/93 e, ainda, integram ao presente instrumento e dele são partes: o  
Anexo I, contendo o termo de referência e o Anexo II, contendo o Memorial Descrito 
do “Projeto Escadaria”.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, renunciando-se a qualquer outro por 
mais privilegia do que seja para dirimir qualquer dúvida ou pendência oriunda do 
presente instrumento.  
 
Belo Horizonte,  

 
 
 

_______________________________________________________________ 
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A - BELOTUR 

 
 

___________________________ 
                                                                   CONTRATADO 
TESTEMUNHAS: 
 
1)_________________________ 2____________________________ 
NOME:                   NOME: 
CPF:                                CPF: 
 
 
 


