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CHAMAMENTO PÚBLICO SMEL Nº 001/2022 

PROCESSO Nº: 01-043.705/22-54 

 

1. PREÂMBULO  

 

1.1. O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por intermédio da Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer (SMEL), com fundamento no Decreto Municipal n.º 

16.680/2017, art. 2º, e observando, no que couber, as normas gerais das Leis Federais n° 

8.666/93 e nº 14.133/21, torna público que se encontra aberto, no período de 29/07/2022 

a 12/08/2022, o Edital de Chamamento Público para a formalização de Termo de 

Cooperação com pessoa jurídica, interessada em realizar o Projeto “Ciclofaixas de 

Lazer”, incluindo a exploração exclusiva da marca do(s) cooperado(s), na rota 

arrematada, através da sua implementação, operacionalização, manutenção e devida 

execução, sem ônus financeiro para a Administração Pública.  

 

1.2. É objetivo do presente edital a implantação de ciclofaixas temporárias aos 

domingos, integrando programas de disponibilização de vias públicas, parques, praças e 

ciclovias permanentes com a finalidade de, por meio do uso da bicicleta, oportunizar o 

lazer ativo para a população, ressignificando o espaço urbano e promovendo a prática de 

atividades físicas com impacto na saúde e bem-estar.  

 

1.3. O “Ciclofaixas de Lazer” procura contemplar nas suas rotas o potencial de lazer ao 

ar livre e atratividade turística e cultural da cidade, passando por praças, parques, 

equipamentos culturais e cenários turísticos.  

 

1.4. O Edital e seus anexos estão disponíveis no portal da PBH: 

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes 

 

2. DO OBJETO  

 

2.1. O presente Chamamento Público tem como objeto a seleção de pessoa jurídica 

interessada em celebrar Termo de Cooperação, visando a implementação, 

operacionalização, manutenção e execução do Projeto “Ciclofaixas de Lazer”, que 

constitui na implantação de ciclofaixas temporárias aos domingos, com a contrapartida 

da exploração exclusiva da marca do cooperado, na rota arrematada, sem ônus 

financeiro para a Administração Pública, conforme condições e especificações contidas 

neste edital e seus anexos.  

 

2.2. A pessoa jurídica vencedora firmará com o Município de Belo Horizonte, Termo de 

Cooperação com a finalidade especificada, pelo prazo de 12 meses, prorrogável até o 

limite de 60 meses.  

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes
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2.3. As ações previstas neste Edital não implicam em qualquer ônus financeiro para o 

Município, sendo a única contrapartida decorrente da cooperação o direito à exploração 

exclusiva da marca do(s) cooperador(s), na(s) rota(s) arrematada(s), por meio da 

exposição do nome e/ou logomarca da(s) empresa(s), em equipamentos e espaços 

autorizados, de acordo com as especificações estabelecidos neste instrumento. Poderá 

ainda, a critério e interesse da Administração Pública, ser permitida a realização de 

intervenções e de ativações promocionais institucionais da marca da empresa, consórcio 

ou grupo de empresas cooperadas, desde que previamente acordadas e autorizadas pela 

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.  

 

2.4. É vedada a cessão ou transferência do direito de exposição da marca/logomarca 

para empresas anunciantes que não tenham sido inscritas e classificadas no presente 

edital.  

 

3. DOS ESCLARECIMENTOS 

 

3.1. Qualquer pessoa interessada poderá solicitar esclarecimentos referentes a este 

Chamamento Público até a data final estabelecida para a realização das inscrições. 

 

3.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser formalizados por escrito e enviados para 

endereço eletrônico dpgfel@pbh.gov.br . 
 

3.3. Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos ao solicitante por e-mail e, 

posteriormente, publicados na página da SMEL no Portal da PBH - 

https://prefeitura.pbh.gov.br/esportes-e-lazer, sendo de exclusiva responsabilidade dos 

interessados a obtenção de tais informações e documentos ali disponibilizados. 
 

4. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 

4.1. O prazo para apresentação de IMPUGNAÇÃO ao Edital será de 2 (dois) dias úteis 

contados de sua publicação. 
 

4.2. As impugnações deverão, obrigatoriamente, ser formalizadas por escrito, 

devidamente fundamentadas e instruídas com indícios de provas, assinadas e enviadas 

para o e-mail dpgfel@pbh.gov.br. 
 

4.3. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos e impugnar os termos do edital o 

interessado que não o fizer até o prazo estabelecido no subitem 4.1, sem prejuízo do 

exercício da autotutela pela SMEL. 

 

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

 

mailto:dpgfel@pbh.gov.br
https://prefeitura.pbh.gov.br/esportes-e-lazer
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5.1. Poderão participar do presente chamamento pessoas jurídicas regularmente 

estabelecidas no país que atenderem a todas as exigências contidas neste edital. 

 

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 Município; 

b) tenham sido declarados inidôneos ou impedidos de licitar e contratar em qualquer 

esfera de Governo; 

c) estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 

d) estejam em recuperação judicial ou extrajudicial, salvo as empresas que 

comprovarem que o plano de recuperação foi homologado pelo juízo competente; 

e) demais hipóteses previstas na legislação vigente. 

 

5.3. As condições de participação e habilitação estabelecidas no edital deverão ser 

mantidas pelas empresas interessadas durante toda a execução do objeto.  

 

5.4. A participação no processo de chamamento implica na aceitação de todas as 

condições estabelecidas neste edital.  

 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS  

 

6.1. A proposta e todos os documentos de comprovação das condições de habilitação e 

classificação deverão ser apresentados em envelope lacrado na sede da GCONP/SMEL, 

na Rua dos Timbiras, nº 628, 6º andar, Funcionários, Belo Horizonte/MG, no período 

de 29/07/2022 a 12/08/2022, no horário de 09h às 17h, contendo em sua parte externa 

e frontal os seguintes dizeres: 

 

À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 

COMISSÃO DE SELEÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO SMEL Nº 001/2022 

 

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

INTERESSADO: _______________________________________________________ 

 

CNPJ: ________________________________________________________________ 

 

ENDEREÇO DO INTERESSADO: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

6.2. Não serão aceitos envelopes/documentos entregues via postal, e-mail, ou outras 

formas, horários e prazos diferentes dos estabelecidos. Também não serão aceitas 

modificações de qualquer natureza ou entrada de novos documentos dentro do envelope 

após entrega do projeto. 
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6.3. Os interessados deverão encaminhar os seguintes documentos, juntamente com os 

documentos de habilitação (Item 7) descritos neste edital: 

- Dados e Carta de Interesse, assinados pelos responsáveis da empresa, consórcio 

ou grupo de empresas interessado conforme Anexo III do Edital. 

- Proposta de Plano de Atividades e Aplicação de Logomarcas para execução do 

Projeto, observando os critérios de julgamento, contemplando as condições 

mínimas para execução e atendendo às disposições deste edital.  

- Layouts das peças de divulgação. 

 

6.4. Os interessados deverão observar detalhadamente os termos deste edital e anexos, 

onde estão definidos os critérios de julgamento e os escopos mínimos a serem 

atendidos, assim como tomar conhecimento das obrigações e contrapartidas.  

 

6.5. Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras, entrelinhas ou omissões, 

salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais 

interessados, ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo.  Documentos 

entregues em formato incompatível ao modelo anunciado no Edital, ilegíveis ou com 

campos de preenchimento suprimidos serão diligenciados e poderão ser 

desclassificados. 

 

6.6. As informações prestadas, assim como a documentação enviada, são de inteira 

responsabilidade do proponente.  

 

7. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

7.1. Será considerada habilitada a pessoa jurídica que apresentar toda a documentação 

relacionada abaixo: 

 

7.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA  

 

7.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

7.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores; 

 

7.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 
 

7.1.1.4. 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 o estatuto ou o 

contrato social em vigor, o documento de constituição da empresa, acompanhado da(s) 

última(s) alteração(ões) referente(s) à natureza da atividade comercial e à administração 

da empresa, ou a última alteração consolidada. 

 

7.1.1.5. Cópia do CPF e RG do(s) representante(s) legal(is), com poderes de 

representação devidamente comprovados. 

 

7.1.2. REGULARIDADE FISCAL  

 

7.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 

7.1.2.2. 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; 
 

7.1.2.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei; 
 

7.1.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

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

de 1943. 

 

7.1.3. OUTRAS EXIGÊNCIAS  

 

7.1.3.1. Declaração da empresa, consórcio ou grupo de empresas cooperadas de que não 

possui(em) em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e menor(es) de 16 anos em qualquer atividade, salvo na 

condição de menor aprendiz, a partir dos 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 

7° da Constituição Federal (anexo IV).  

 

7.2.  Caso os documentos estejam assinados por procurador, deverá ser juntada cópia da 

procuração. 

 

7.3. Será admitida a participação de empresas em consórcio, devendo ser observadas as 

seguintes normas: 

 

a) comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados; 

b) indicação da empresa responsável pelo consórcio, que deverá atender as condições de 

liderança fixadas neste instrumento; 

c) indicação da proporção de participação de cada consorciado; 

d) apresentação dos documentos exigidos nos itens 7.1.1 a 7.1.3 deste edital, por parte 

de cada consorciado; 
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e) impedimento de participação de empresa consorciada, no mesmo processo, através de 

mais de um consórcio ou isoladamente; 

f) no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, 

obrigatoriamente, à empresa brasileira; 

g) O vencedor do presente chamamento fica obrigado a promover, antes da celebração 

do Termo, a constituição e o registro do consórcio. 

 

8. DA ROTA E CONTRAPARTIDAS OFERECIDAS  
 

8.1. Os interessados em apadrinhar o Projeto deverão realizar o investimento, em 

conformidade com a rota e as respectivas contrapartidas, previstas a seguir:  
 

8.1.1 – CICLOFAIXA DE LAZER CENTRO/SUL – ADOÇÃO INTEGRAL DA 

CICLOFAIXA DE TURISMO E LAZER AOS DOMINGOS:  

 

DESCRIÇÃO TÉCNICA: Trecho 01- Avenida do Contorno: início na Rua Fernandes 

Tourinho, esquina com Rua Rio de Janeiro adjacente a Escola Estadual Gov. Milton 

Campos, sobre a linha que delimita a faixa de trânsito junto ao passeio, convergindo à 

direita na Av. do Contorno e finalizando na esquina com a Av Olegário Maciel e em 

frente ao número 7576; Trecho 02- Av. Getúlio Vargas/BH é da Gente: início na Rua 

Fernandes Tourinho, sobre a linha que delimita a faixa de trânsito junto ao passeio, no 

final da ciclovia permanente próximo à esquina com a Praça Diogo de Vasconcelos, 

convergindo à esquerda na Av. Getúlio Vargas, e finalizando na esquina com Rua 

Paraíba; Trecho 03- Av. Getúlio Vargas: início na Av. Getúlio Vargas, sobre a linha 

que delimita a faixa de trânsito junto ao canteiro central, na esquina com Rua Paraíba 

adjacente à Escola Estadual Bueno Brandão,  convergindo à direita na Av. Afonso Pena 

em direção à Rua Piauí; Trecho 04- Av. Afonso Pena/Praça Milton Campos: início na 

Av. Afonso Pena, sobre a linha que delimita a faixa de trânsito junto ao canteiro central, 

na esquina com Rua Piauí seguindo em direção à Rua Bernardo Figueiredo; Trecho 05- 

Av. Afonso Pena/ Praça da Bandeira: início na Rua Bernardo Figueiredo, sobre a linha 

que delimita a faixa de trânsito junto ao canteiro central, seguindo em direção á Praça da 

Bandeira, incluindo o retorno na mesma; Trecho 06- Praça da Liberdade/Av. Cristóvão 

Colombo: início na Rua Gonçalves Dias, sobre a linha que delimita a faixa de trânsito 

junto a Praça da Liberdade, adjacente à Alameda da Travessia,  convergindo à direita na 

em direção à Avenida Cristóvão Colombo, seguindo até a Av. Getúlio Vargas. TOTAL: 

percurso total de aproximadamente 4 (quatro) quilômetros de extensão. CONFORME 

CROQUI E ESPECIFICAÇÕES - ANEXO V. 

 

REQUISITOS OPERACIONAIS MÍNIMOS: 800 cones, colocados a uma distância 

de 5 metros entre eles; 12 monitores, atuando em pares, 18 faixas de sinalização com 

informações sobre a ciclofaixa, incluindo dia e horário de funcionamento. CONFORME 

CROQUI E ESPECIFICAÇÕES - ANEXO V. 
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8.1.2 –  CONTRAPARTIDA: Naming Rights de toda a Ciclofaixa; Direito de 

definição de cor e layout de todos os materiais de enxoval; Realização de ativações; 

Aplicação de marca em todas as peças descritas no objeto; Autorização para realizar 

ações de sampling;  

 

 8.1.3 – Todas as contrapartidas devem ser aprovadas pela Assessoria de Comunicação 

da Prefeitura de Belo Horizonte, em comum acordo com a SMEL, e seguir as 

legislações municipais aplicáveis. 

 

8.1.4 – A rota poderá ser alterada, no todo ou em parte, devido a eventos e situações 

supervenientes que impeçam a execução da Ciclofaixa no local estabelecido, com aviso 

prévio ao COOPERADO, ou em casos fortuitos e força maior, a qualquer momento. 

 

9. DO JULGAMENTO  

 

9.1. Cabe à Comissão Especial de Chamamento Público a análise da documentação e 

proposta enviadas pelo proponente, visando ao julgamento e seleção da MELHOR 

PROPOSTA DE PLANO DE ATIVIDADES E APLICAÇÃO DE LOGOMARCAS 

para a Administração Pública, seguindo os critérios e respectivos documentos 

comprobatórios estabelecidos no subitem 10.2 deste instrumento. 

 

9.1.1 Os documentos exigidos que não atendam às disposições constantes deste Edital 

serão indeferidos.  

 

9.1.2 Não serão considerados motivos para indeferimento da participação, simples 

omissões ou irregularidades materiais (erros digitação, concordância verbal, etc.) na 

documentação, desde que sejam irrelevantes e não firam os direitos dos demais 

interessados.  
 

9.1.3 O recebimento e/ou aceite dos documentos não implicam o reconhecimento da 

condição de cooperado, o qual se dará somente após a declaração de vencedor e 

posterior celebração de Termo de Cooperação (Anexo II).  
 

9.2. Encerrada a análise documental e das Propostas Técnicas, o resultado preliminar da 

classificação será publicado na página da SMEL no Portal da PBH 

(prefeitura.pbh.gov.br/esportes-e-lazer) e/ou no Diário Oficial do Município de Belo 

Horizonte – DOM. 
  

9.3. A Comissão Especial de Chamamento Público, se julgar necessário, poderá recorrer 

a assessoramento técnico e jurídico para subsidiar na análise dos documentos e 

propostas.  
 

9.4. A classificação final dar-se-á em ordem decrescente de pontuação, sendo vencedora 

a proposta que obtiver a maior pontuação, devendo a Comissão Especial de 
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Chamamento Público publicar o devido resultado no Diário Oficial do Município – 

DOM. 

 

10. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

 

10.1. Cada um dos membros da Comissão Especial de Chamamento Público lançará 

nota a cada um dos quesitos definidos no subitem abaixo, sendo a nota final do quesito a 

média aritmética das notas atribuídas por cada membro.  

 

10.2. A avaliação e julgamento do Plano de Atividades e Aplicação de Logomarcas será 

pontuado conforme critérios a seguir:  

a) Atendimento às exigências e condições previstas no edital: Até 4 (quatro) 

pontos; 

b) Comprovação da capacidade técnica, conhecimento técnico/temático e/ou 

experiência prévia para execução do projeto: Até 3 (três) pontos; 

c) Emprego de inovações tecnológicas e iniciativas de sustentabilidade na 

execução do projeto: Até 3 (três) pontos; 

 

10.2.1. Haverá a bonificação de até 2 (dois) pontos para propostas que contemplarem 

ações e/ou campanhas de promoção à atividade física, a serem realizadas nas 

Ciclofaixas de Lazer ou nos programas de disponibilização de vias públicas da SMEL.  

 

10.2.2 Serão desclassificadas as propostas que: 

- não atingirem, no mínimo, 5 (cinco) dos 10 (dez) pontos possíveis, ora previstos; 

- que não pontuarem na alínea a) do subitem 10.2. 

 

10.3. Os itens do julgamento serão avaliados em quatro níveis de abordagem, a saber:  

a) Não abordado/Não atende ao disposto em edital - sem nota;  

b) Atende parcialmente ao edital – 40% da nota de cada quesito;  

c) Atende totalmente ao disposto em edital - 80% da nota de cada quesito;  

d) Supera ao disposto em edital e oferece contrapartidas adicionais – 100% da nota de 

cada quesito.  

 

10.4. Havendo empate na pontuação total obtida, será adotada a seguinte ordem para 

fins de desempate:  

a) maior pontuação obtida na alínea a) do subitem 10.2.;  

b) maior pontuação obtida na alínea b) do subitem 10.2.;  

c) sorteio realizado em sessão pública, após convocação dos interessados.  

 

11. DOS RECURSOS  

 

11.1. O prazo para apresentação de recursos será de 2 (dois) dias úteis a partir da data de 

publicação do Resultado Preliminar.  
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11.2. Caberá à Comissão Especial de Chamamento Público receber, examinar e 

manifestar-se sobre os recursos. 
 

11.3. O resultado do recurso será publicado na página da SMEL no Portal da PBH 

(prefeitura.pbh.gov.br/esportes-e-lazer) e/ou no Diário Oficial do Município de Belo 

Horizonte – DOM. 
 

11.4. Após a publicação do Resultado do Chamamento Público, não caberá desistência 

por parte do vencedor, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado a ser analisado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
  

11.5 Os recursos deverão ser formalizados e entregues na Secretaria Municipal de 

Esportes e Lazer, na Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças, Rua dos Timbiras, 

628 – 6º andar, Funcionários. Belo Horizonte – MG, devendo conter, sob pena de não 

serem acatados: 

a) Nome do Projeto inscrito, razão social da proponente, nome completo e assinatura do 

seu representante legal; 

b) Nome e número deste edital – Chamamento Público no 001/2022; 

c) Fundamentação legal e/ou embasamento em informações e ocorrências objetivas, 

apontando os motivos que justifiquem a discordância com a decisão recorrida. 

 

12. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

12.1. Caberá à Autoridade Superior da pasta homologar o Relatório final da Comissão 

Especial de Chamamento Público, declarando o vencedor do objeto, e determinar a sua 

adjudicação.  

 

13. DA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO  

 

13.1. O vencedor do presente chamamento será convocado, pelo e-mail e/ou telefone 

indicados na documentação entregue quando da inscrição neste Chamamento Público, 

para a assinatura do Termo de Cooperação, dentro do prazo de 5 (cinco) dias 

consecutivos, a contar da data de sua convocação, sob pena de decair o direito.  

 

13.2. A falta de assinatura do Termo de Cooperação, por parte do proponente vencedor, 

por qualquer motivo, dentro do prazo estabelecido, implicará na sua eliminação. Nesse 

caso, a Comissão Especial de Chamamento público realizará a convocação dos demais 

classificados, por ordem de classificação, quando houver. 

  

13.3. Farão parte integrante do Termo de Cooperação, independentemente de 

transcrição, as instruções contidas neste Edital e os documentos nele referenciados.  

 

13.4. É de inteira responsabilidade do proponente o acompanhamento das convocações 

e notificações enviadas para o endereço de e-mail informado, devendo inclusive ser 
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verificada a caixa de e-mail denominada spam/lixo eletrônico. Em caso de alteração do 

e-mail de contato, essa informação deve ser atualizada junto à SMEL. 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

14.1. Caso o proponente não realize as ações de contrapartidas descritas neste edital e 

seus anexos, a SMEL poderá rescindir o Termo firmado. 
 

15. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO  
 

15.1. Permitir as contrapartidas previstas, incluindo mas não se limitando a exploração 

exclusiva da marca do(s) cooperado(s) na rota arrematada, por meio da aplicação do 

nome e/ou logomarca da empresa, consórcio ou grupo de empresas proponentes, de 

forma padronizada, nos materiais utilizados na execução do projeto, desde que 

previamente autorizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.  
 

15.2. Verificar a adequação da prestação dos serviços realizados com base nos critérios 

previstos neste Edital.  
 

15.3. Notificar, formal e tempestivamente, o(s) proponente(s), sobre as irregularidades 

que porventura venham a ocorrer, tanto no material quanto no serviço fornecido.  
 

15.4. Notificar o(s) proponentes(s), por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades, quaisquer débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execução 

do objeto do Termo de Cooperação. 
  

15.5. Facilitar o cumprimento da execução do objeto contratual, dando ao(s) 

proponente(s) acesso ao local da execução dos serviços.  

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DO COOPERADO 

 

16.1. O COOPERADO, por sua exclusiva conta e inteira responsabilidade, 

compromete-se a executar o objeto do presente Termo Cooperação, conforme previsto 

na Cláusula Primeira, no que diz respeito à implementação, operacionalização, 

manutenção e execução do Projeto “Ciclofaixas de Lazer”; 

  

16.2. Não será devida qualquer remuneração ao COOPERADO, nem lhe serão 

recolhidos ou atribuídos qualquer desconto ou isenção quanto a tributos, contribuições 

ou outro encargo financeiro previsto na legislação municipal, pela execução dos 

serviços a que se compromete, ficando a mesma responsável pela integralidade dos 

encargos trabalhistas, sociais, previdenciários e fiscais relativos a execução do objeto ; 

  

16.3. Após a formalização deste instrumento, a Prefeitura de Belo Horizonte autorizará 

a exploração exclusiva da marca do(s) COOPERADO(es), na rota arrematada, de forma 

padronizada, nos materiais e equipamentos utilizados na execução do objeto, conforme 

definições previstas no Edital do Chamamento Público e seus anexos; 
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16.4. A exploração da marca/logomarca a que se refere o item anterior somente poderá 

ser realizada após autorização da SMEL e aprovação da Assessoria de Comunicação da 

Prefeitura de Belo Horizonte dos materiais e layouts a serem utilizados;  

 

16.5. A solicitação de autorização para quaisquer usos ou atividades a serem 

desenvolvidas na rota da “Ciclofaixa” ou nos programas de disponibilização de vias da 

SMEL a ela relacionados, deverá estar de acordo com a legislação e normas vigentes e 

ser previamente aprovada  pela SMEL,  sendo vedada qualquer intervenção que venha a 

danificar a estrutura das vias e dos espaços públicos, sob pena de rescisão deste Termo 

de Cooperação;  

 

16.6. O descumprimento por parte do COOPERADO do referido Termo de Cooperação 

poderá acarretar na sua rescisão, não cabendo ao COOPERADO qualquer direito à 

indenização.  

 

16.7. O COOPERADO expressamente assume os seguintes compromissos:  

a) Executar os serviços com presteza e boa técnica, procurando minimizar e abreviar ao 

máximo os transtornos que essa execução possa causar aos usuários do espaço público;  

b) Utilizar para execução dos serviços pessoas habilitadas, adequadamente treinadas, 

uniformizadas, munidas de equipamentos e instrumentos de proteção e segurança;  

c) Responsabilizar-se por perdas e danos que causar quando da execução dos serviços, 

ainda que decorrentes de imprudência, negligência ou imperícia de seus 

administradores, empregados ou prepostos;  

d) Responsabilizar-se por transporte, alimentação e alojamento do pessoal que vier a 

utilizar para execução dos serviços, observando ainda as normas trabalhistas aplicáveis. 

 

16.8. Cumprir todas as especificações, prazos, obrigações e cláusulas estabelecidas no 

edital, seus anexos e no Plano de Atividades e Aplicação de Logomarcas.  

 

16.9. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto do Termo 

de Cooperação.  

 

16.10. Substituir às suas expensas os materiais e equipamentos, a juízo da Fiscalização 

do Termo de Cooperação, que não forem considerados de acordo com as especificações 

solicitadas no edital e contida na proposta ou quando apresentarem qualquer defeito.  

 

16.11. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital durante toda 

a execução do Termo de Cooperação.  

 

16.12. Fornecer e proceder à guarda de todos os materiais e equipamentos necessários à 

execução do projeto, além de realizar manutenções frequentes a fim de manter o bom 

estado de conservação e providenciar a sua substituição quando necessário;  
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16.12.1 Os custos relacionados à manutenção e reposição dos materiais ficarão às 

expensas e responsabilidade do(s) proponente(s).  

 

16.13. Arcar com todas e quaisquer despesas relativas ao transporte dos equipamentos, 

materiais e ferramentas necessárias à execução do objeto, bem como dos funcionários, 

taxas, seguro, encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais e demais despesas relativas 

à execução dos serviços a que se compromete para execução do Projeto.  
 

17. DO CUSTO  
 

17.1. Todos os custos relativos à implementação, operacionalização, manutenção e 

execução do Projeto objeto deste Edital serão de única responsabilidade do(s) 

cooperado(s), não havendo qualquer aporte de recurso financeiro por parte do 

Município de Belo Horizonte.  

 

18 - DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS PESSOAIS E/OU 

BASE DE DADOS 

 

18.1. O COOPERADO obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de 

licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018, suas 

alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente 

instrumento. 

 

18.2 O COOPERADO obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes 

visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados 

pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, 

acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, 

comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos.  

 

18.3 O COOPERADO deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou 

prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento 

da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e 

sigilo. 

 

18.4 O COOPERADO não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a 

que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento jurídico.  

 

18.5 O COOPERADO não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia 

autorização escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão 

do cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 
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18.5.1 O COOPERADO obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados 

estritamente necessários caso quando da transmissão autorizada a terceiros durante o 

cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual. 

 

18.6 O COOPERADO fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias que 

contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a 

execução do cumprimento do objeto deste instrumento jurídico no prazo de 30 (trinta) dias 

corridos, contados da data da ocorrência de qualquer uma das hipóteses de extinção da parceria, 

restando autorizada a conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas. 

 

18.6.1 Ao COOPERADO não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados 

pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do 

objeto deste instrumento jurídico. 

 

18.6.1.1 O COOPERADO deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse 

em razão do cumprimento do objeto deste instrumento tão logo não haja necessidade de realizar 

seu tratamento. 

 

18.7 O COOPERADO deverá notificar o Município, imediatamente, no caso de vazamento, 

perda parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  

 

18.7.1 A notificação não eximirá o COOPERADO das obrigações e/ou sanções que possam 

incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  

 

18.7.2 O COOPERADO que descumprir nos termos da Lei nº 13.709/2018 suas alterações e 

regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no presente 

instrumento jurídico fica obrigada a assumir total responsabilidade e ao ressarcimento por todo e 

qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente. 

 

18.8 O COOPERADO fica obrigado a manter preposto para comunicação ao Município para os 

assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores. 

 

18.9 O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente cláusula, 

permanecerão em vigor após a extinção das relações entre os Parceiros, bem como, entre o 

COOPERADO e os seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou prestadores de serviços 

sob pena das sanções previstas na Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações 

posteriores, salvo decisão judicial contrária. 

 

18.10 O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará o 

COOPERADO a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, 

sanção, sem prejuízo de outras. 
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19. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

19.1. Os interessados que participarem deste Chamamento Público sujeitam-se a todos 

os termos, condições, especificações e normas previstas neste Edital e seus anexos, e se 

comprometem a cumprir plenamente, independentemente de qualquer manifestação 

escrita ou verbal.  
 

19.2. Este Edital poderá ser adiado/revogado por razões de interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, 

sem que caiba indenização.  
 

19.3. O fiscal designado pela SMEL terá acesso livre a todas as áreas da proposta para 

avaliação de todo o conceito, aplicação de marcas, ações propostas e entregas 

apresentadas conforme Plano de Atividades e Aplicação de Logomarcas inscrito no 

edital, bem como as contrapartidas alinhadas previamente.  
 

19.4. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial de 

Chamamento Público.  
 

19.5 Integram este edital os seguintes Anexos:   

ANEXO I – Termo de Referência 

ANEXO II – Termo de Cooperação 

ANEXO III – Modelo de Carta de Interesse 

ANEXO IV – Modelo de Declaração do disposto no inciso XXXIII do art. 7º CF/88 

ANEXO V - Croqui operacional e especificações técnicas da Ciclofaixa de Lazer  

 

 

Belo Horizonte, 27 de julho de 2022. 

 

 

 

Guilherme Augusto Orair 

Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças 

 

 

 

 

 

Adriana Branco Cerqueira 

Secretária Municipal de Esportes e Lazer 
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ANEXO I: TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto a seleção de pessoa jurídica 

interessada em celebrar Termo de Cooperação, visando a implementação, 

operacionalização, manutenção e execução do Projeto “Ciclofaixas de Lazer”,  que 

constitui na implantação de ciclofaixas temporárias aos domingos, com contrapartida da 

exploração exclusiva da marca de cooperado(s), na rota arrematada, sem ônus 

financeiro para a Administração Pública, conforme condições e especificações definidas 

pela Secretaria de Municipal de Esportes e Lazer a serem estabelecidas neste 

instrumento.  

  

2. DA JUSTIFICATIVA  

 

Belo Horizonte é uma cidade com mais de 330 Km² e aproximadamente 2,7 milhões de 

habitantes, constando como uma das dez maiores concentrações urbanas do Brasil. 

Como todos os centros urbanos brasileiros, capital de Minas Gerais vem enfrentando os 

problemas relacionados com a persistente prevalência do comportamento sedentário e 

da inatividade física, que  instalados há mais de uma década, impactam no aparecimento 

de doenças, aumento das mortes e potencializam diversos efeitos socioeconômicos 

negativos. As medidas sanitárias de combate ao Covid-19, ainda que necessárias, 

aceleraram ainda mais a adoção de um estilo de vida inativo/sedentário entre adultos e 

crianças. 

 

Assim, considerando que a SMEL tem como missão democratizar o acesso ao esporte e 

ao lazer ativo por meio do desenvolvimento de políticas públicas inclusivas que 

promovam a ampla participação e a qualidade de vida urbana, estamos propondo o 

projeto “Ciclofaixas de Lazer”. Esse projeto visa disponibilizar ciclofaixas temporárias 

aos domingos, como incentivo à atividade física e ao uso da bicicleta, seja para o lazer 

ou como modal de transporte, com maior segurança para ciclistas e pedestres. Ainda, o 

projeto tem a vantagem de ser realizada por meio de investimento de empresas privadas, 

com a contrapartida da possibilidade de exposição de sua marca/logomarca de forma 

exclusiva e padronizada, na(s) rota(s) arrematada(s), sem gerar gastos adicionais aos 

cofres públicos municipais.  

 

Esse modelo de cooperação, já utilizado com sucesso em outras regiões metropolitanas 

como Recife e São Paulo, se destaca por apresentar contrapartidas em termos de 

posicionamento de imagem do investidor, por se tratar de atividade não poluente e de 

baixo impacto sobre o meio ambiente urbano, e relacionada às atividades de lazer e 

bem-estar, com um custo acessível. Além disso, há a possibilidade de visibilidade da 

marca, por um longo trecho e da expansão geográfica do público alvo devido à 
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associação com  cenários turísticos da capital, atraindo turistas e visitantes que aqui 

estejam.  

 

3. DO PROJETO 

  

3.1. No Projeto será realizada a  implantação de ciclofaixas temporárias aos domingos, 

no período de 07h às 16h, integrando programas de disponibilização de vias públicas, 

parques, praças e ciclovias permanentes com a finalidade de,  por meio do uso da 

bicicleta, oportunizar o lazer ativo para a população, com custo acessível, 

ressignificando o espaço urbano e promovendo a prática de atividades físicas com 

impacto na saúde e bem-estar.  

 

3.1.1 O percurso deverá seguir a rota previamente definida pela Secretaria Municipal de 

Esportes e Lazer em conjunto com a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo 

Horizonte (BHtrans), conforme croqui e especificações contido no ANEXOV. 

  

3.1.2.A empresa, consórcio ou grupo de empresas  vencedoras poderá, ainda, realizar 

intervenções especiais nas rotas ou nos programas vinculados ao Projeto, por meio de 

ações relacionadas com a promoção, apoio e suporte à atividade física, ao esporte e ao 

uso de bicicletas, de campanhas vinculadas às áreas temáticas da saúde e qualidade de 

vida urbana, ou ativações promocionais institucionais  - desde que observadas as 

legislações pertinentes e previamente aprovadas pela SMEL.  

 

3.2 CICLOFAIXA DE LAZER CENTRO/SUL – DESCRIÇÃO TÉCNICA: Trecho 

01- Avenida do Contorno: início na Rua Fernandes Tourinho, esquina com Rua Rio de 

Janeiro adjacente a Escola Estadual Gov. Milton Campos, sobre a linha que delimita a 

faixa de trânsito junto ao passeio, convergindo à direita na Av. do Contorno e 

finalizando na esquina com a Av Olegário Maciel e em frente ao número 7576; Trecho 

02- Av. Getúlio Vargas/BH é da Gente: início na Rua Fernandes Tourinho, sobre a linha 

que delimita a faixa de trânsito junto ao passeio, no final da ciclovia permanente 

próximo à esquina com a Praça Diogo de Vasconcelos, convergindo à esquerda na Av. 

Getúlio Vargas, e finalizando na esquina com Rua Paraíba; Trecho 03- Av. Getúlio 

Vargas: início na Av. Getúlio Vargas, sobre a linha que delimita a faixa de trânsito junto 

ao canteiro central, na esquina com Rua Paraíba adjacente à Escola Estadual Bueno 

Brandão,  convergindo à direita na Av. Afonso Pena em direção à Rua Piauí; Trecho 04- 

Av. Afonso Pena/Praça Milton Campos: início na Av. Afonso Pena, sobre a linha que 

delimita a faixa de trânsito junto ao canteiro central, na esquina com Rua Piauí seguindo 

em direção à Rua Bernardo Figueiredo; Trecho 05- Av. Afonso Pena/ Praça da 

Bandeira: início na Rua Bernardo Figueiredo, sobre a linha que delimita a faixa de 

trânsito junto ao canteiro central, seguindo em direção á Praça da Bandeira, incluindo o 

retorno na mesma; Trecho 06- Praça da Liberdade/Av. Cristóvão Colombo: início na 

Rua Gonçalves Dias, sobre a linha que delimita a faixa de trânsito junto a Praça da 

Liberdade, adjacente à Alameda da Travessia,  convergindo à direita na em direção à 



Secretaria Municipal de Esportes e Lazer  

Rua Timbiras, 628, 8º andar, Funcionários, CEP 30140-060 
Belo Horizonte, MG - Telefone (31)3246-7050 – gabinetesmel@pbh.gov.br 

 

Avenida Cristóvão Colombo, seguindo até a Av. Getúlio Vargas. TOTAL: percurso 

total de aproximadamente 4 (quatro) quilômetros de extensão.  

 

CONTRAPARTIDA: Naming Rights de toda a Ciclofaixa; Direito de definição de cor 

de todos os materiais de enxoval; Realização de ativações; Aplicação de marca em todas 

as peças descritas no objeto; Autorização para realizar ações de sampling. (conforme 

croqui - ANEXO V) 

 

3.2.1 – A rota poderá ser alterada, no todo ou em parte, devido a eventos e situações 

supervenientes que impeçam a execução da Ciclofaixa no local estabelecido, com aviso 

prévio ao COOPERADO, ou em casos fortuitos e força maior, a qualquer momento. 

 

4. DA EXECUÇÃO DO PROJETO  

 

4.1. A execução abrange os seguintes serviços:  

a) Implementação da “Ciclofaixa” móvel, através da instalação e recolhimento de todos 

os materiais e equipamento de sinalização de trânsito, previamente aprovadas pelos 

órgãos responsáveis do município.  

b) Operacionalização da “Ciclofaixa” móvel, através da orientação e controle do tráfego 

com a disponibilização de monitores, materiais de educativos e sinalização informativa, 

sempre que necessário.  

c) Manutenção do Projeto através de ações contínuas que viabilizam a execução total do 

projeto.  

 

4.2. Se faz necessária a prévia comunicação e aprovação de todos materiais, 

equipamentos, planos de operação de trânsito, ações de divulgação, entre outros, 

incluindo qualquer tipo de alteração nos mesmos, junto à SMEL e demais órgãos 

municipais envolvidos, a fim - principalmente - de garantir a segurança dos usuários e 

manter a continuidade do fluxo viário das vias e regiões impactadas.  

 

4.2.1 A SMEL poderá intermediar e facilitar a comunicação e os processos junto aos 

demais órgãos públicos, considerando sempre a autonomia e responsabilidade de cada 

um. 

 

5. DO FUNCIONAMENTO E CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS 

  

5.1. A montagem de toda a estrutura da “Ciclofaixa” móvel deverá estar pronta até às 

6h30, para início de atendimento às  7h.  

 

5.2. A desmontagem de toda a estrutura da “Ciclofaixa” móvel deverá iniciar às 16h não 

devendo a liberação de todas as vias públicas ultrapassar as 17h, podendo sofrer 

alterações, em dias específicos, a critério da Administração Pública.  
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5.3. A “Ciclofaixa” móvel somente poderá ser implantada nas vias públicas pré-

estabelecidas pela SMEL, podendo sofrer alterações por questões relacionadas à 

segurança dos usuários, fluidez do trânsito e outras, à critério da Administração.  

 

5.4. DA ESTRUTURA 

  

5.4.1. O(s) cooperado(s) deverá(ão) garantir a estrutura para o pleno e bom 

funcionamento da “Ciclofaixa”, que deve contemplar materiais e equipamentos de 

sinalização, frota de veículos de apoio, equipe técnica, de operação, logística, 

monitores, entre outros que forem necessários para execução total do Projeto.  

 

5.4.2. Caso seja constatada necessidade de reforços e alterações nos materiais, 

equipamentos, equipe e operação em função de problemas e demandas relacionadas à 

segurança dos usuário e fluidez do trânsito, seja de forma permanente, seja em datas 

específicas, estas deverão ser analisadas junto a SMEL e realizadas a partir do comum 

acordo entre as partes. 

 

 

5.5. DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MONITORES  

 

5.5.1. “Ciclofaixa” deverá ser composta utilizando as especificações técnicas e 

quantidades de materiais e sinalizações indicados no ANEXO V, sendo os 

REQUISITOS OPERACIONAIS MÍNIMOS: 800 cones, colocados a uma distância de 

5 (cinco) metros entre eles; 12 monitores, atuando em pares, 18 faixas de sinalização 

com informações sobre a ciclofaixa, incluindo dia e horário de funcionamento.. 

 

5.5.2. Os monitores deverão usar uniformes e equipamentos que atendem à  legislação 

específica, considerando ainda ítens de segurança pessoal e preservação da saúde tais 

como: água mineral, capa de chuva, bonés, entre outros.  

 

5.5.3. Toda comunicação visual dos materiais e uniformes, incluindo marca(s) do(s) 

cooperado(s), deverá ser padronizada e previamente aprovada pela Assessoria de 

Comunicação da Prefeitura de Belo Horizonte e pela Secretaria Municipal de Esportes e 

Lazer.  

 

5.6. Todos e quaisquer custos relacionados à aquisição, reposição e manutenção dos 

materiais ficarão às expensas e responsabilidade do(s) cooperado(s).  

 

5.7. Findado o Termo de Cooperação, poderá ser realizada a doação de todos os 

materiais e equipamentos indicados no subitem 5.5.1, no estado em que se encontrarem, 

para a SMEL.  
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6. DA ATIVAÇÃO E VEICULAÇÃO DA MARCA  

 

6.1. A empresa, consórcio ou grupo de empresas proponentes, terão como contrapartida 

o direito à exploração exclusiva das marcas do(s) cooperado(s), na rota arrematada, por 

meio da aplicação do nome e/ou logomarca, de forma padronizada, nos materiais e 

equipamentos utilizados na execução do projeto, desde que previamente autorizados 

pela SMEL e de acordo com as especificações técnicas de uso de logomarcas da 

Prefeitura de Belo Horizonte.  

 

6.1.2. É vedada a cessão ou transferência do direito de exposição da marca/logomarca 

para outras empresas anunciantes que não tenham sido regularmente inscritas e 

classificadas nesse edital .  

 

6.1.3. Todos os materiais e equipamentos passíveis de aplicação de marca deverão ter 

seus layouts aprovados previamente pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura de 

Belo Horizonte e pela SMEL, antes de qualquer exposição e divulgação dos mesmos. 

  

6.2. Poderá, a critério e interesse da Administração Pública, ser permitida a realização 

intervenções especiais nas rotas ou nos programas vinculados ao Projeto, por meio de 

ações relacionadas com a promoção, apoio e suporte à atividade física, ao esporte e ao 

uso de bicicletas, de campanhas vinculadas às áreas temáticas da saúde e qualidade de 

vida urbana, ou ativações promocionais institucionais e da marca da empresa, consórcio 

ou grupo de empresas proponentes - desde que observadas as legislações pertinentes e 

previamente aprovadas pela SMEL.  

 

6.3. O ônus em relação à confecção e disponibilização dos materiais e equipamentos 

será de inteira responsabilidade do(s) cooperado(s), cuja atestação de compatibilidade 

competirá à SMEL.  

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO COOPERADO 

 

7.1. O COOPERADO, por sua exclusiva conta e inteira responsabilidade, compromete-

se a executar o objeto do presente Termo Cooperação, conforme previsto na Cláusula 

Primeira, no que diz respeito à implementação, operacionalização, manutenção e 

execução do Projeto “Ciclofaixas de Lazer”; 

  

7.2. Não será devida qualquer remuneração ao COOPERADO, nem lhe serão recolhidos 

ou atribuídos qualquer desconto ou isenção quanto a tributos, contribuições ou outro 

encargo financeiro previsto na legislação municipal, pela execução dos serviços a que se 

compromete, ficando a mesma responsável pela integralidade dos encargos trabalhistas, 

sociais, previdenciários e fiscais relativos a execução do objeto ; 
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7.3. Após a formalização deste instrumento, a Prefeitura de Belo Horizonte autorizará a 

exploração exclusiva da marca do(s) COOPERADO(es), na rota arrematada, de forma 

padronizada, nos materiais e equipamentos utilizados na execução do objeto, conforme 

definições previstas no Edital do Chamamento Público e seus anexos. 

  

7.4. A exploração da marca/logomarca a que se refere o item anterior somente poderá 

ser realizada após autorização da SMEL e aprovação da Assessoria de Comunicação da 

Prefeitura de Belo Horizonte dos materiais e layouts a serem utilizados;  

 

7.5. A solicitação de autorização para quaisquer usos ou atividades a serem 

desenvolvidas na rota da “Ciclofaixa” ou nos programas de disponibilização de vias da 

SMEL a ela relacionados, deverá estar de acordo com a legislação e normas vigentes e 

ser previamente aprovada  pela SMEL,  sendo vedada qualquer intervenção que venha a 

danificar a estrutura das vias e dos espaços públicos, sob pena de rescisão deste Termo 

de Cooperação;  

 

7.6. O descumprimento por parte do COOPERADO do referido Termo de Cooperação 

poderá acarretar na sua rescisão, não cabendo ao COOPERADO qualquer direito à 

indenização.  

 

7.7. O COOPERADO expressamente assume os seguintes compromissos:  

a) Executar os serviços com presteza e boa técnica, procurando minimizar e abreviar ao 

máximo os transtornos que essa execução possa causar aos usuários do espaço público;  

b) Utilizar para execução dos serviços pessoas habilitadas, adequadamente treinadas, 

uniformizadas, munidas de equipamentos e instrumentos de proteção e segurança;  

c) Responsabilizar-se por perdas e danos que causar quando da execução dos serviços, 

ainda que decorrentes de imprudência, negligência ou imperícia de seus 

administradores, empregados ou prepostos;  

d) Responsabilizar-se por transporte, alimentação e alojamento do pessoal que vier a 

utilizar para execução dos serviços, observando ainda as normas trabalhistas aplicáveis. 

 

7.8. Cumprir todas as especificações, prazos, obrigações e cláusulas estabelecidas no 

edital, seus anexos e no Plano de Atividades e Aplicação de Logomarcas.  

 

7.9. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto do Termo 

de Cooperação.  

 

7.10. Substituir às suas expensas os materiais e equipamentos, a juízo da Fiscalização 

do Termo de Cooperação, que não forem considerados de acordo com as especificações 

solicitadas no edital e contida na proposta ou quando apresentarem qualquer defeito.  

 

7.11. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital durante toda 

a execução do Termo de Cooperação.  
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7.12. Fornecer e proceder à guarda de todos os materiais e equipamentos necessários à 

execução do projeto, além de realizar manutenções frequentes a fim de manter o bom 

estado de conservação e providenciar a sua substituição quando necessário;  

 

7.12.1 Os custos relacionados à manutenção e reposição dos materiais ficarão às 

expensas e responsabilidade do(s) proponente(s).  

 

7.13. Arcar com todas e quaisquer despesas relativas ao transporte dos equipamentos, 

materiais e ferramentas necessárias à execução do objeto, bem como dos funcionários, 

taxas, seguro, encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais e demais despesas relativas 

à execução dos serviços a que se compromete para execução do Projeto.  

 

8. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

8.1. A execução dos serviços deverá ser iniciada em até 10 (dez) dias após a assinatura 

do Termo de Cooperação, ficando o(s) cooperado(a)s obrigado(s) a cumprir com as 

datas indicadas na Proposta de Plano de Atividades e Aplicação de Logomarcas e  

pactuadas por meio de cronograma com a SMEL.  

 

9. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

9.1. Poderão participar do chamamento todas as pessoas jurídicas que possuam 

capacidade econômico-financeira para honrar com as condições e obrigações expostas 

neste instrumento e que não incidam nas restrições previstas no art. 87 da Lei Federal 

nº. 8.666/93 e atendam às exigências contidas neste edital.  

 

9.2. A participação no processo de chamamento implica na aceitação de todas as 

condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

10. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

10.1. Nos termos do art. 67, §1º e §2º da Lei Federal nº. 8.666/93 e nº. 14.133/21, será 

designado representante da SMEL para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços 

do projeto, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados.  

 

10.2. O representante da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer anotará em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Termo de Cooperação, 

bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;  
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10.3. O fiscal designado pela SMEL terá acesso livre a todas as áreas da proposta para 

avaliação de todo o conceito, aplicação de marcas, ações propostas e entregas 

apresentadas conforme Plano de Atividades e Aplicação de Logomarcas inscrito no 

edital, bem como as contrapartidas alinhadas previamente.  

 

10.4. A fiscalização ou o acompanhamento de que trata este item não exclui nem reduz 

a responsabilidade do(s) cooperado(s) pelos danos causados diretamente à Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução do Termo, nos termos do art. 70 da Lei Federal nº. 8.666/93 e nº. 14.133/21.  

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

11.1. Quando houver dúvidas quanto às especificações, prevalecerão as constantes no 

Termo de Referência até que sejam feitos os ajustes necessários com autorização da 

SMEL.  

 

Belo Horizonte, 19 de julho de 2022. 

 

 

 

Luciana Gonçalves Madeira 

Gerente de Projetos Especiais 

 

 

DE ACORDO! 

 

 

 

Adriana Branco Cerqueira 

Secretária Municipal de Esportes e Lazer 
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ANEXO II: MINUTA DO TERMO DE COOPERAÇÃO 

  
TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, 

POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ESPORTES E LAZER, E  ........................................ 

 

PROCESSO Nº: 01-043.705/22-54 

IJ: ................................................................ 

 

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ nº 18.715.383/0001-40, por 

intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, 

representada por sua titular, Adriana Branco Cerqueira, CPF 604.988.116-20, com 

endereço na Rua Timbiras, 628, 8º andar, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, em 

diante designada “SMEL”, e a pessoa jurídica ……………………………………, 

CNPJ nº ...,  com sede na ......, neste ato representada por 

…………………………………. CPF nº .....,  doravante simplesmente denominado 

COOPERADO, sob regime de mútua cooperação, em conformidade com os preceitos 

de direito público, no que couber, as normas previstas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, vinculado ao Edital de Chamamento Público SMEL nº 001/2022, e à 

proposta do cooperado, aplicando-se, supletivamente, os princípios e as disposições de 

direito privado, além das cláusulas e condições que em sucessivo, mútua e 

reciprocamente outorgam e aceitam a seguir:  

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  

 

Constitui objeto do presente Termo a implementação, operacionalização, manutenção e 

execução do Projeto “Ciclofaixas de Lazer”, que consiste na implantação de ciclofaixas 

temporárias aos domingos, integrando programas de disponibilização de vias públicas, 

parques, praças e ciclovias permanentes com a finalidade de, por meio do uso da 

bicicleta, oportunizar o lazer ativo para a população, com custo acessível, 

ressignificando o espaço urbano e promovendo a prática de atividades físicas com 

impacto na saúde e bem-estar.  

 

Parágrafo único. O COOPERADO não poderá ceder o presente Termo a terceiro, no 

todo ou em parte.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA OPERACIONALIZAÇÃO  

 

Este Termo será operacionalizado de acordo com as exigências contidas no Edital de 

Chamamento Público, anexos e Plano de Atividades e Aplicação de Logomarcas, 

custeados com recursos próprios do COOPERADO, sem repasse de recursos 

financeiros, conforme Plano de Atividades e Aplicação de Logomarcas em anexo, parte 

integrante e inseparável deste instrumento.  
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CLÁUSULA TERCEIRA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

3.1. A execução dos serviços deverá ser iniciada em até 10 (dez) dias após a assinatura 

do Termo de Cooperação, ficando o(s) cooperado(s)a obrigado(s) a cumprir com as 

datas indicadas na Proposta de Plano de Atividades e Aplicação de Logomarcas e  

pactuadas por meio de cronograma com a SMEL.  

 

CLÁUSULA QUARTA: DO FUNCIONAMENTO E CONDIÇÕES 

OBRIGATÓRIAS 

  

4.1. A montagem de toda a estrutura da “Ciclofaixa” móvel deverá estar pronta até às 

6h30, para início de atendimento às  7h.  

 

4.2. A desmontagem de toda a estrutura da “Ciclofaixa” móvel deverá iniciar às 16h não 

devendo a liberação de todas as vias públicas ultrapassar as 17h, podendo sofrer 

alterações, em dias específicos, a critério da Administração Pública.  

 

4.3. A “Ciclofaixa” móvel somente poderá ser implantada nas vias públicas pré-

estabelecidas pela SMEL, podendo sofrer alterações por questões relacionadas à 

segurança dos usuários, fluidez do trânsito e outras, à critério da Administração.  

 

4.4. DA ESTRUTURA 

  

4.4.1. O(s) cooperado(s) deverá(ão) garantir a estrutura para o pleno e bom 

funcionamento da “Ciclofaixa”, que deve contemplar materiais e equipamentos de 

sinalização, frota de veículos de apoio, equipe técnica, de operação, logística, 

monitores, entre outros que forem necessários para execução total do Projeto.  

 

4.4.2. Caso seja constatada necessidade de reforços e alterações nos materiais, 

equipamentos, equipe e operação em função de problemas e demandas relacionadas à 

segurança dos usuário e fluidez do trânsito, seja de forma permanente, seja em datas 

específicas, estas deverão ser analisadas junto a SMEL e realizadas a partir do comum 

acordo entre as partes. 

 

4.5. DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MONITORES  

 

4.5.1. “Ciclofaixa” deverá ser composta utilizando as especificações técnicas e 

quantidades de materiais e sinalizações indicados no ANEXO V, sendo os 

REQUISITOS OPERACIONAIS MÍNIMOS: 800 cones, colocados a uma distância de 

5 (cinco) metros entre eles; 12 monitores, atuando em pares, 18 faixas de sinalização 

com informações sobre a ciclofaixa, incluindo dia e horário de funcionamento.. 
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4.5.2. Os monitores deverão usar uniformes e equipamentos que atendem à  legislação 

específica, considerando ainda ítens de segurança pessoal e preservação da saúde tais 

como: água mineral, capa de chuva, bonés, entre outros.  

 

4.5.3. Toda comunicação visual dos materiais e uniformes, incluindo marca(s) do(s) 

cooperado(s), deverá ser padronizada e previamente aprovada pela Assessoria de 

Comunicação da Prefeitura de Belo Horizonte e pela Secretaria Municipal de Esportes e 

Lazer.  

 

4.6. Todos e quaisquer custos relacionados à aquisição, reposição e manutenção dos 

materiais ficarão às expensas e responsabilidade do(s) cooperado(s).  

 

4.7. Findado o Termo de Cooperação, poderá ser realizada a doação de todos os 

materiais e equipamentos indicados no subitem 5.5.1, no estado em que se encontrarem, 

para a SMEL.  

 

CLÁUSULA QUINTA: DA ATIVAÇÃO E VEICULAÇÃO DA MARCA  
 

5.1. A empresa, consórcio ou grupo de empresas proponentes, terão como contrapartida 

o direito à exploração exclusiva das marcas do(s) cooperado(s), na rota arrematada, por 

meio da aplicação do nome e/ou logomarca, de forma padronizada, nos materiais e 

equipamentos utilizados na execução do projeto, desde que previamente autorizados 

pela SMEL e de acordo com as especificações técnicas de uso de logomarcas da 

Prefeitura de Belo Horizonte.  
 

5.1.1. É vedada a cessão ou transferência do direito de exposição da marca/logomarca 

para outras empresas anunciantes que não tenham sido regularmente inscritas e 

classificadas no chamamento.  
 

5.1.2. Todos os materiais e equipamentos passíveis de aplicação de marca deverão ter 

seus layouts aprovados previamente pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura de 

Belo Horizonte e pela SMEL, antes de qualquer exposição e divulgação dos mesmo. 
  

5.2. Poderá, a critério e interesse da Administração Pública, ser permitida a realização 

intervenções especiais nas rotas ou nos programas vinculados ao Projeto, por meio de 

ações relacionadas com a promoção, apoio e suporte à atividade física, ao esporte e ao 

uso de bicicletas, de campanhas vinculadas às áreas temáticas da saúde e qualidade de 

vida urbana, ou ativações promocionais institucionais e da marca da empresa, consórcio 

ou grupo de empresas proponentes - desde que observadas as legislações pertinentes e 

previamente aprovadas pela SMEL.  
 

5.3. O ônus em relação à confecção e disponibilização dos materiais e equipamentos 

será de inteira responsabilidade do(s) cooperado(s), cuja atestação de compatibilidade 

competirá à SMEL.  

 



Secretaria Municipal de Esportes e Lazer  

Rua Timbiras, 628, 8º andar, Funcionários, CEP 30140-060 
Belo Horizonte, MG - Telefone (31)3246-7050 – gabinetesmel@pbh.gov.br 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO COOPERADO 

 

6.1. O COOPERADO, por sua exclusiva conta e inteira responsabilidade, compromete-

se a executar o objeto do presente Termo Cooperação, conforme previsto na Cláusula 

Primeira, no que diz respeito à implementação, operacionalização, manutenção e 

execução do Projeto “Ciclofaixas de Lazer”; 

  

6.2. Não será devida qualquer remuneração ao COOPERADO, nem lhe serão recolhidos 

ou atribuídos qualquer desconto ou isenção quanto a tributos, contribuições ou outro 

encargo financeiro previsto na legislação municipal, pela execução dos serviços a que se 

compromete, ficando a mesma responsável pela integralidade dos encargos trabalhistas, 

sociais, previdenciários e fiscais relativos a execução do objeto ; 

  

6.3. Após a formalização deste instrumento, a Prefeitura de Belo Horizonte autorizará a 

exploração exclusiva da marca do(s) COOPERADO(es), na rota arrematada, de forma 

padronizada, nos materiais e equipamentos utilizados na execução do objeto, conforme 

definições previstas no Edital do Chamamento Público e seus anexos; 

  

6.4. A exploração da marca/logomarca a que se refere o item anterior somente poderá 

ser realizada após autorização da SMEL e aprovação da Assessoria de Comunicação da 

Prefeitura de Belo Horizonte dos materiais e layouts a serem utilizados;  

 

6.5. A solicitação de autorização para quaisquer usos ou atividades a serem 

desenvolvidas na rota da “Ciclofaixa” ou nos programas de disponibilização de vias da 

SMEL a ela relacionados, deverá estar de acordo com a legislação e normas vigentes e 

ser previamente aprovada  pela SMEL,  sendo vedada qualquer intervenção que venha a 

danificar a estrutura das vias e dos espaços públicos, sob pena de rescisão deste Termo 

de Cooperação;  

 

6.6. O descumprimento por parte do COOPERADO do referido Termo de Cooperação 

poderá acarretar na sua rescisão, não cabendo ao COOPERADO qualquer direito à 

indenização.  

 

6.7. O COOPERADO expressamente assume os seguintes compromissos:  

a) Executar os serviços com presteza e boa técnica, procurando minimizar e abreviar ao 

máximo os transtornos que essa execução possa causar aos usuários do espaço público;  

b) Utilizar para execução dos serviços pessoas habilitadas, adequadamente treinadas, 

uniformizadas, munidas de equipamentos e instrumentos de proteção e segurança;  

c) Responsabilizar-se por perdas e danos que causar quando da execução dos serviços, 

ainda que decorrentes de imprudência, negligência ou imperícia de seus 

administradores, empregados ou prepostos;  

d) Responsabilizar-se por transporte, alimentação e alojamento do pessoal que vier a 

utilizar para execução dos serviços, observando ainda as normas trabalhistas aplicáveis.  
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6.8. Cumprir todas as especificações, prazos, obrigações e cláusulas estabelecidas no 

edital, seus anexos e no Plano de Atividades e Aplicação de Logomarcas.  

 

6.9. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa sobre o objeto do Termo 

de Cooperação.  

 

6.10. Realizar e pagar todas as aquisições, contratações, logística, operações e 

manutenções necessárias à execução, implementação, operacionalização e manutenção 

do objeto deste Termo de Referência. 

 

6.10.1 Responsabilizar-se e arcar com todas e quaisquer despesas relativas a taxas, 

seguro, encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais e demais despesas relativas à 

execução do projeto. 

 

6.10.2. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos nos serviços a 

serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor, bem 

como manter a disciplina durante a jornada de trabalho, zelando pelo respeito e a 

cortesia no relacionamento entre colegas, com os usuários e servidores da 

Administração Pública.  

 

6.11. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital durante toda 

a execução do Termo de Cooperação.  

 

6.12. Designar preposto que será responsável técnico por coordenar e garantir o bom 

andamento dos serviços, além de representar o cooperado em reuniões técnicas e 

intermediar quaisquer demandas, informando o nome e dados pessoais, para 

esclarecimento de qualquer dúvida, apontamento em relação ao andamento dos serviços 

e resolução de problemas emergenciais.  

 

6.13. Fornecer e proceder à guarda de todos os materiais e equipamentos necessários à 

execução do projeto, além de realizar manutenções frequentes e substituir os que não 

forem considerados de acordo com as especificações do edital e da proposta ou quando 

apresentarem qualquer defeito. 

 

6.13.1 Os custos relacionados ao fornecimento, à manutenção e à reposição dos 

materiais e equipamentos ficarão às expensas e responsabilidade do(s) cooperado(s).  

 

6.14. Toda a equipe técnica, operacional e de logística (profissionais e monitores) 

deverá trabalhar devidamente uniformizada, com todos os equipamentos de segurança e 

proteção individual (E.P.I) conforme previstos nas Legislações e Normas 

Regulamentadoras de Segurança aplicáveis.  
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6.15. Proceder à desmontagem de toda a estrutura da “Ciclofaixa” móvel, deixando as 

vias em condições adequadas à retomada do fluxo viário.  
 

6.16. Elaborar relatórios regulares, informando estimativa de fluxo de usuários, 

sugestões, elogios e reclamações recebidas, entre outros. 
 

6.16.1 Deverá ser informada à SMEL, imediata e formalmente, qualquer anormalidade 

verificada durante a execução dos serviços, principalmente aquelas que frustrarem a 

segurança dos usuários e a fluidez do trânsito, para providências urgentes. 
  

6.17. Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos, perdas e danos em virtude da total 

execução dos serviços, dentro do padrão técnico solicitado.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 

7.1. Permitir as contrapartidas previstas, incluindo mas não se limitando a exploração 

exclusiva da marca do(s) cooperado(s) na rota arrematada, por meio da aplicação do 

nome e/ou logomarca da empresa, consórcio ou grupo de empresas proponentes, de 

forma padronizada, nos materiais utilizados na execução do projeto, desde que 

previamente autorizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.  
 

7.2. Verificar a adequação da prestação dos serviços realizados com base nos critérios 

previstos no Edital.  
 

7.3. Notificar, formal e tempestivamente, o(s) proponente(s), sobre as irregularidades 

que porventura venham a ocorrer, tanto no material quanto no serviço fornecido.  
 

7.4. Notificar o(s) proponentes(s), por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades, quaisquer débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execução 

do objeto do Termo de Cooperação. 

  

7.5. Facilitar o cumprimento da execução do objeto contratual, dando ao(s) 

proponente(s) acesso ao local da execução dos serviços.  

 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA FISCALIZAÇÃO  

 

Compete à SMEL a designação do servidor responsável para exercer a fiscalização e 

acompanhamento deste Termo, admitida a participação de terceiros para assisti-lo e 

subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.  

 

CLÁUSULA NONA: DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS 

PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS 

 

9.1. O COOPERADO obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de 
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licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018, suas 

alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente 

instrumento. 

 

9.2 O COOPERADO obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes 

visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados 

pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, 

acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, 

comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos.  

 

9.3 O COOPERADO deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou 

prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento 

da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e 

sigilo. 

 

9.4 O COOPERADO não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a 

que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento jurídico.  

 

9.5 O COOPERADO não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia 

autorização escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão 

do cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

 

9.5.1 O COOPERADO obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados 

estritamente necessários caso quando da transmissão autorizada a terceiros durante o 

cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual. 

 

9.6 O COOPERADO fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias que 

contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a 

execução do cumprimento do objeto deste instrumento jurídico no prazo de 30 (trinta) dias 

corridos, contados da data da ocorrência de qualquer uma das hipóteses de extinção da parceria, 

restando autorizada a conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas. 

 

9.6.1 Ao COOPERADO não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados pessoais 

e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste 

instrumento jurídico. 

 

9.6.1.1 O COOPERADO deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse 

em razão do cumprimento do objeto deste instrumento tão logo não haja necessidade de realizar 

seu tratamento. 

 

9.7 O COOPERADO deverá notificar o Município, imediatamente, no caso de vazamento, perda 

parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  
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9.7.1 A notificação não eximirá o COOPERADO das obrigações e/ou sanções que possam 

incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  

 

9.7.2 O COOPERADO que descumprir nos termos da Lei nº 13.709/2018 suas alterações e 

regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no presente 

instrumento jurídico fica obrigada a assumir total responsabilidade e ao ressarcimento por todo e 

qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente. 

 

9.8 O COOPERADO fica obrigado a manter preposto para comunicação ao Município para os 

assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores. 

 

9.9 O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente cláusula, 

permanecerão em vigor após a extinção das relações entre os Parceiros, bem como, entre o 

COOPERADO e os seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou prestadores de serviços 

sob pena das sanções previstas na Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações 

posteriores, salvo decisão judicial contrária. 

 

9.10 O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará o 

COOPERADO a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, 

sanção, sem prejuízo de outras. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO  

 

Este Termo poderá ser alterado por meio de termo aditivo, mediante proposta dos 

Partícipes, vedada a mudança de seu objeto.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO  

 

O presente Termo vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, mediante consenso entre as partes, até o limite de 60 (sessenta) 

meses. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO  

 

§ 1º - O presente instrumento poderá ser rescindido por acordo entre as partes a 

qualquer tempo, mediante notificação, por escrito, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias e formalização do termo de distrato.  

 

§ 2º - A inexecução total ou parcial do presente Termo de Cooperação poderá ocasionar 

sua rescisão, caso não sanada a irregularidade no prazo de 30 (trinta) dias, com as 



Secretaria Municipal de Esportes e Lazer  

Rua Timbiras, 628, 8º andar, Funcionários, CEP 30140-060 
Belo Horizonte, MG - Telefone (31)3246-7050 – gabinetesmel@pbh.gov.br 

 

consequências contratuais e legais pertinentes, assegurando-se as garantias de ampla 

defesa e contraditório.  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Rescindido o presente Termo ou findo seu prazo de vigência, o(s) COOPERADO(S) 

poderá(ão) doar todos os materiais mínimos indicados no subitem 5.5.1 do Termo de 

Referência no estado em que se encontrarem à SMEL.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO 

 

Este Termo de Cooperação será publicado, no todo ou por extrato, no Diário Oficial do 

Município – DOM. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO  

 

No caso de absoluta impossibilidade de conciliação, elege-se o Foro da Comarca do 

Belo Horizonte para dirimir os litígios oriundos deste Instrumento.  

 

 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam este Termo de Cooperação em 

02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas 

abaixo indicadas.  

 

Belo Horizonte, xx de xx de 2022. 

 

 

 

 

 

Adriana Branco Cerqueira 

Secretária Municipal de Esportes e Lazer 

  

Cooperado 

 

 

Testemunhas: 
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ANEXO III MODELO DE CARTA DE INTERESSE 

 

Local, ______ de _________________ de 2022.  

 

À Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL.  

Rua dos Timbiras, 628, Belo Horizonte - MG.  

Ref.: Chamamento Público SMEL nº. 001/2022 

 

Prezados,  

 

Eu, _______________________________________________ , portador(a) da carteira 

de identidade n.º _______________________, inscrito(a) no cadastro de pessoa física 

nº. ____________________, representante legal da empresa 

______________________________________________, inscrito(a) no CNPJ sob o 

n.º__________________________________, venho apresentar CARTA DE 

INTERESSE para participar de seleção visando a celebração de TERMO DE 

COOPERAÇÃO para a implantação, operacionalização, manutenção e execução do 

Projeto “Ciclofaixas de Lazer”.  

 

Declaro, ainda, que a respectiva empresa, cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação, nos termos exigidos no Edital de Chamamento Público SMEL nº. 001/2022, 

que poderá ser comprovado quando da verificação dos documentos de habilitação 

exigidos no processo, assim como está ciente dos termos e condições do referido 

instrumento.  

 

 

Atenciosamente,  

 

________________________ 

(Nome do Representante Legal  

Cargo  

Carimbo com o nº. do CNPJ) 
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ANEXO IV MODELO DE DECLARAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO 

DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

DE 1988  

 

Local, ______ de _________________ de 2022.  

 

À Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SMEL.  

Rua dos Timbiras, 628, Belo Horizonte - MG.  

Ref.: Chamamento Público SMEL nº. 001/2022 

 

Eu, _______________________________________________ , portador(a) da carteira 

de identidade n.º _______________________, inscrito(a) no cadastro de pessoa física 

nº. ____________________, representante legal da empresa 

______________________________________________, inscrito(a) no CNPJ sob o 

n.º__________________________________, DECLARO, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não são empregados, ou contratados por nenhum 

meio, menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos.  

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (    ).  

 

 

________________________ 

(Nome do Representante Legal  

Cargo  

Carimbo com o nº. do CNPJ) 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
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ANEXO V CROQUI E ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS / CICLOFAIXA  

TRECHO 1 - Avenida do Contorno  
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TRECHO 2 - Avenida Getúlio Vargas/BH é da Gente  
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TRECHO 3 - Avenida Getúlio Vargas 
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TRECHO 4 - Avenida Afonso Pena/Praça Milton Campos 
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TRECHO 5 - Avenida Afonso Pena/Praça da Bandeira 
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TRECHO 6 - Praça da Liberdade/Avenida Cristóvão Colombo  
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Especificações Operacionais 

 

Locais 
EXTENSÃO¹ 

(metros) 
CONES² 
(unid.) 

Monitores³ 
(unid.) 

Faixas³ 
(unid.) 

Av. do Contorno / R. Fernandes Tourinho 565 113 2 2 

Av. Getúlio Vargas 800 160 2 4 

Av. Afonso Pena 1625 325 4 6 

Pça. da Bandeira 210 42 2 2 

Pça da Liberdade / Av. Cristóvão Colombo 800 160 2 4 

TOTAL 4000 800 12 18 

¹ Somente nos trechos sinalizados, conforme croqui. 
² Considera-se a colocação de um cone a cada 5 metros. 
³ Quantidade mínima. 

 


