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 FUNDAÇÃO ZOO-BOTÂNICA DE BELO HORIZONTE – FZB-BH 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DAF 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREÂMBULO 

 

 

CONCORRÊNCIA Nº. 01/2017 

TIPO: MAIOR OFERTA 

Processo nº. 04.001.209/17-81 

A Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte – FZB-BH, por meio da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público que fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo 

MAIOR OFERTA, em conformidade com as Leis nº 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis e 

cláusulas contidas no presente edital. 

 

OBJETO: Permissão de Uso de espaços públicos da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte 

(FZB/BH), Praça da Alimentação, Restaurante (ambos contemplando atividades comerciais varejistas 

de restaurante/lanchonete) e quiosques distribuídos em vários pontos. A FZB/BH fica localizada na 

Avenida Otacílio Negrão de Lima nº 8.000 – Bairro Pampulha – Belo Horizonte – MG. As 

especificações e condições de participação estão definidas neste Edital e seus anexos.  

 

 ENTREGA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 16/10/2017 de 8h às 8:45h  

 ENDEREÇO: Av. Otacílio Negrão de Lima, n.º 8000 – Bairro Pampulha, Belo Horizonte. Setor 

de Compras do DAF - Sala de Reuniões da CPL – FZB-BH. 

 ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO: 16/10/2017 às 9:00 horas  

 REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 

 CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS: As solicitações de esclarecimentos referentes ao 

processo licitatório deverão ser apresentadas 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 licitacoesfzb@pbh.gov.br, ou poderão 

ser entregues diretamente na Av. Otacílio Negrão de Lima, n.º 8000 – Bairro Pampulha, Belo 

Horizonte. Setor de Compras do DAF - FZB-BH, nos dias úteis, no horário de 8 às 16h. 

 AVISOS SOBRE LICITAÇÃO: Os avisos sobre esta licitação serão publicados no Diário 

Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM, divulgados na internet, através do site 

www.pbh.gov.br  e em jornal de grande circulação no Estado de Minas Gerais. 

 INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO: As informações sobre o andamento da licitação e 

os resultados dos julgamentos e de recursos, se houver, serão publicadas unicamente no DOM. 

 SITE PARA CONSULTAS AO EDITAL: www.pbh.gov.br 

 SITE DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO – DOM: www.pbh.gov.br/dom 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 – A cópia deste Edital estará disponível gratuitamente na internet, no site www.pbh.gov.br (link 

Licitações) ou poderá ser obtida na sala do Setor de Compras do DAF, no horário de 8h às 12h e de 

mailto:licitacoesfzb@pbh.gov.br
http://www.pbh.gov.br/
http://www.pbh.gov.br/
http://www.pbh.gov.br/dom
http://www.pbh.gov.br/
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13h às 16h, ao custo de R$ 10,00 (dez reais), referente às cópias reprográficas, mediante depósito na 

conta corrente 71094-2, agência 0093, da Caixa Econômica Federal. 

1.2 – Os interessados e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame, obrigam-se 

a acompanhar as publicações no site www.pbh.gov.br e as publicações do Diário Oficial do 

Município – DOM, quando for o caso, com vistas a possíveis alterações e avisos. 

1.3 – As consultas e os esclarecimentos sobre o Edital poderão ser encaminhados, até 2 (dois) dias 

úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, através de correspondência, protocolada 

no Setor de Compras do DAF e/ou para o e-mail licitacoesfzb@pbh.gov.br e/ou via fax (0xx31) 

3277-9212. 

1.3.1 – As respostas do(a) Presidente da CPL às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas 

por e-mail ou disponibilizadas no site www.pbh.gov.br (link Licitações) ficando acessíveis a todos os 

interessados. 

1.4 – Constituem Anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

ANEXO I  –  TERMO DE REFERÊNCIA – PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 

ANEXO I.I  –  TERMO DE REFERÊNCIA – RESTAURANTE 

ANEXO I.I.I   – TERMO DE REFERÊNCIA – QUIOSQUES 

ANEXO II  – MODELO DE PROPOSTA – PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 

ANEXO II.I  – MODELO DE PROPOSTA – RESTAURANTE 

ANEXO III-A  – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

ANEXO III-B  –     DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

ANEXO IV  – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO  

ANEXO V  –  MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE MENOR 

ANEXO VI  – MODELO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

ANEXO VII  –  DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

ANEXO VIII  – MINUTA DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO REMUNERADA 

CAPÍTULO II 

DO OBJETO 

2.1 - As Permissões de Uso serão concedidas para 8 (oito) lojas localizadas na Praça da Alimentação 

da FZB-BH, cujas áreas e produtos autorizados para comercialização estão indicados estão contidos 

neste edital e seus anexos (sobretudo no Anexo I – Termo de referência) 

2.1.1 - Espaço destinado às atividades varejistas de restaurante/lanchonete (área coberta, composta 

por 02 banheiros, 01 cozinha, 01 copa, 01 depósito e 01 salão coberto para refeições e lanches com 

capacidade para 16 mesas com 04 cadeiras, 02 cômodos para depósito, 01 balcão em alvenaria para 

atendimento e área descoberta com capacidade para 80 mesas com quatro cadeiras cujos produtos a 

serem comercializados, condições e demais especificações, estão contidos neste edital e seus anexos 

(sobretudo no detalhamento do objeto constante do item 2 do Anexo I.I – Termo de referência – 

Restaurante). 

2.1.1.1 – Permissão de Uso de espaços públicos para quiosques de alimentação na Área de Visitação 

da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte (FZB-BH), para a exploração de atividades comerciais 

varejistas de lanchonete (conforme detalhado no Anexo I.I.I – Termo de referência – quiosques). 
 

2.2 - As condições de implantação, operação, administração e prestação de serviços ao público e de 

manutenção, conservação e modernização, deverão respeitar, rigorosamente, as diretrizes e princípios 

da Fundação Zoo-Botânica e as condições e exigências previstas neste edital e seus anexos. 

http://www.pbh.gov.br/
mailto:licitacoesfzb@pbh.gov.br
http://www.pbh.gov.br/
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CAPÍTULO III 

DAS INFORMAÇÕES GERAIS E DA VISITA TÉCNICA FACULTATIVA 

3.1 - Compreende o objeto desta licitação a seleção de quaisquer interessados que atendam às 

especificações deste Edital para Permissão de Uso Remunerada de espaço público. 

3.2 - O licitante deverá ofertar proposta para o objeto desta licitação, cujo critério de julgamento é o 

de maior oferta, considerando que o valor mínimo/mês/m
2
 é de R$ 32,87 (trinta e dois reais e 

oitenta e sete centavos), por metro quadrado, para os lotes I (Praça de alimentação) e III 

(quiosques) sendo que, a área mínima deve respeitar o menor espaço calculado por Box (Praça 

de alimentação) e para cada quiosque (conforme consta nos Termos de referência Anexos I e 

I.I.II); e R$ 5.856,46 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos) 

para o lote 2 (Restaurante/lanchonete – detalhamento Termo de referência – Anexo I.I). O 

licitante deve considerar todos os ônus, despesas e encargos necessários para a permissão de uso, 

objeto deste certame. A FZB-BH reserva-se no direito, nos termos da Lei Federal 8.666/93, de 

realizar quaisquer diligências que se fizerem necessárias para verificação da proposta apresentada e 

das condições do licitante para a prestação do serviço. 

3.3 - São de responsabilidade do Permissionário as despesas de água, luz, telefone, encargos fiscais 

e trabalhistas. 

3.4 - Os produtos e a prestação de serviços ofertados pelo Permissionário aos consumidores deverão 

seguir todos os padrões mínimos de qualidade, higiene, conservação e apresentação impostos pelas 

normas expedidas pelos órgãos competentes. Fica obrigado o Permissionário a possuir alvarás e 

outras licenças necessárias à execução do objeto da permissão. 

3.5 - O custo resultante da atividade licitada é de única e exclusiva responsabilidade do licitante. 

3.6 - Os interessados em participar do certame poderão realizar VISITA TÉCNICA monitorada, para 

inteirar-se das condições e graus de dificuldades existentes. A FZB/BH coloca-se á disposição para 

agendamento de visitas nos dias 03/10/2017 e 05/10/2017, das 9:00  hs às 11:00 hs que deverá ser 

previamente solicitada pelos telefones 3277-7195, com a Secretária do Departamento de 

Administração e Finanças. Durante a visita técnica serão prestados os esclarecimentos referentes 

aos serviços a serem prestados pelo Permissionário e à apresentação do espaço público. 

3.6.1 – Os licitantes não poderão alegar desconhecimento das condições e grau de dificuldades 

existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas em decorrência deste Edital.  

3.6.2 – Por ocasião da visita, o licitante deverá trazer declaração, em duas vias, em papel que 

identifique a Empresa, elaborada de acordo com o Anexo III-A, que será visada por um representante 

da licitante e constituirá documento de habilitação no certame. Esse documento deverá ser juntado e 

entregue dentro do envelope 01 – Documentos para Habilitação - sob pena de desclassificação.  

3.6.3 – Na hipótese do licitante não realizar vistoria “in loco”, deverá apresentar declaração de 

responsabilidade por não vistoria, conforme Anexo III-B, que constituirá documento de habilitação 

do certame, em substituição ao disposto no item 3.6.2. Esse documento deverá ser juntado e entregue 

dentro do envelope 01 – Documentos para Habilitação - sob pena de desclassificação. 

CAPÍTULO IV 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

4.1 - Poderão participar deste processo os interessados devendo atender a todas as exigências contidas 

neste edital e em seus anexos. 

4.2 - A participação na presente Concorrência importa irrestrita aceitação das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos, notadamente das condições gerais e particulares de seu objeto, não se 

admitindo qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação da proposta e do 

integral cumprimento do Termo de Permissão de Uso Remunerada. 
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4.3 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os interessados que se 

enquadrarem em quaisquer das situações a seguir: 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

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

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

d) estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

e) demais hipóteses proibidas pela legislação vigente. 

4.4 - Caso seja constatada a ocorrência das situações impeditivas acima indicadas, ainda que “a 

posteriori”, o licitante será inabilitado, desclassificado, ou terá extinta a permissão de uso outorgada 

pela Administração, dependendo do caso, ficando incurso, juntamente com seus representantes, nas 

sanções previstas na Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

CAPÍTULO V  

ENTREGA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE 

PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1 – Os envelopes, devidamente fechados, referentes à “Documentação de Habilitação” e “Proposta 

de Preços”, deverão ser protocolados, dentro do prazo definido neste edital, na Av. Otacílio Negrão 

de Lima, n.º 8000 – Bairro Pampulha, Belo Horizonte, no Setor de Compras do DAF. 

5.2 – Os envelopes indicados no subitem anterior deverão estar devidamente fechados e identificados 

em sua parte externa com os seguintes dizeres: 

CONCORRÊNCIA N.º 01/2017 

ENVELOPE N.° 01 

HABILITAÇÃO 

Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte – FZB-BH 

Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, n.º 8000, Pampulha - Setor de Compras do DAF -   

                   Sala de Licitações – FZB-BH. 

                  31.365-450 – Belo Horizonte/MG 

Nome/Razão Social da Licitante/CNPJ 

 

CONCORRÊNCIA N.º 01/2017 

ENVELOPE N.° 02 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte – FZB-BH 

Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, n.º 8000, Pampulha - Setor de Compras do DAF -   

                   Sala de Licitações – FZB-BH. 

                  31.365-450 – Belo Horizonte/MG 

Nome/Razão Social da Licitante/CNPJ 

5.1.3 – Para o caso da indicação acima referida apresentar-se incompleta ou com algum erro de 

transcrição nos envelopes, ou mesmo inversão dos envelopes (Proposta no envelope de 

Documentação ou vice-versa), tais fatos não constituirão motivo para exclusão da LICITANTE do 
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procedimento licitatório, desde que a incorreção apontada não cause dúvida ou não prejudique o 

andamento do processo. 

5.1.4 – Não serão aceitos documentos enviados por fax ou por qualquer tipo de correio eletrônico. 

5.1.5 – Os envelopes de Documentação para Habilitação e Proposta de Preços, quando enviados por 

via postal ou equivalente (serviços especializados de entrega, transportadoras etc.), somente serão 

considerados se derem entrada no Protocolo do Setor de Compras do DAF até a data e hora definidas 

na folha de rosto deste Edital, independentemente da data e horário da postagem ou da remessa. 

5.2 – A participação neste processo licitatório implica aceitação, plena e irrevogável, das normas 

constantes do presente Edital e seus Anexos. 

CAPÍTULO VI 

 DO CREDENCIAMENTO 

6.1 - O credenciamento será realizado na sessão pública.  

6.2 - O representante deverá apresentar carteira de identidade ou documento equivalente e ainda:  

6.2.1 - 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.  

6.2.2 - Se representante legal apresentar procuração por instrumento particular ou público, com 

poderes para praticar os atos pertinentes ao certame.  

6.2.2.1 - 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.  

6.3 - Para fins de credenciamento poderá ser utiliza do modelo constante no Anexo IV deste edital.  

6.10 - Nas sessões públicas somente será admitida a participação efetiva de um único representante 

de cada LICITANTE durante os trabalhos. 

6.11 - Não apresentando quaisquer das formas de representação citadas anteriormente, a LICITANTE 

ficará sem representante perante a Comissão de Licitação, não podendo fazer consignar em Ata suas 

observações, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos de um mandatário, persistindo a 

situação até que esta necessidade seja atendida, sendo-lhe resguardado o direito de assistir à sessão 

pública. 

6.12 - Os licitantes deverão informar, quando for o caso, do seu enquadramento como beneficiário da 

Lei Complementar 123/06. 

6.13 - Os licitantes se responsabilizam, para todos os fins de direito, por todos os atos praticados 

pelos seus representantes devidamente constituídos. 

6.14 - As sessões se realizarão em atos públicos, podendo ser presenciadas por qualquer pessoa. Só 

terá direito ao uso da palavra, a rubricar documentos, a interpor recursos e a firmar as atas lavradas, o 

representante legal do licitante. 

6.15 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um licitante no 

presente certame. Configurada tal situação, serão desconsideradas as procurações e/ou 

credenciamentos outorgados pelos licitantes, permanecendo as mesmas sem representantes 

regulamente constituídos para aquele ato. 

CAPÍTULO VII 

DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

7.1 - No horário estabelecido no Preâmbulo, os envelopes de Habilitação serão abertos na Sala de 

reunião da CPL, situada na Av. Otacílio Negrão de Lima, n.º 8000 – Bairro Pampulha, Belo 

Horizonte. 
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7.2 - Os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” serão abertos em data e horário designados pela 

Comissão Permanente de Licitação. 

7.3 - Havendo desistência formal, por parte de todos os licitantes, do prazo de recurso da decisão da 

Comissão de Licitação, que habilite ou inabilite qualquer licitante, os envelopes “PROPOSTA DE 

PREÇOS” poderão ser imediatamente abertos. 

CAPÍTULO VIII 

DA HABILITAÇÃO 

O ENVELOPE N.º 01, ao ser entregue, deverá conter os documentos obrigatórios, inclusive aqueles 

previstos no item 3.6 e respectivos subitens 3.6.1 a 3.6.3, com os prazos de validade em vigor, 

observadas as seguintes orientações: 

8.1 – CADASTRO NO SUCAF 

8.1.1 – Na data de abertura da sessão pública, a CPL fará consulta à base de dados do SUCAF, 

relativamente à situação das LICITANTES, para emissão do documento SITUAÇÃO DO 

FORNECEDOR, que deverá comprovar a regularidade dos documentos habilitatórios junto aos 

órgãos pertinentes. 

8.1.1.1 – O Cadastro no SUCAF deverá comprovar atividade pertinente ao objeto da presente 

licitação. 

 

8.1.1.2 - As LICITANTES que comprovarem o cadastro no SUCAF ficam dispensadas da 

apresentação dos documentos relacionados nos subitens 8.2 a 8.3.4. 
 

8.1.1.3 – As empresas cadastradas no SUCAF que ainda não apresentaram a certidão 

relacionada no subitem 8.3.4 para atualização do cadastro deverão incluí-la no envelope de 

habilitação. 

8.1.1.4 – A LICITANTE cadastrada com algum documento em situação irregular junto ao SUCAF 

deverá incluir, previamente, no ENVELOPE n.º 01, documento substituto que comprove, na data de 

abertura da sessão pública, a regularidade do documento indicado na consulta como irregular, sob 

pena de inabilitação. 

8.1.1.4.1 – A LICITANTE cadastrada que possuir apenas o CRC – Certificado de Registro Cadastral 

em situação irregular terá o prazo de 15 dias, contados da data da sessão pública, para regularização. 

8.1.1.5 – A FZB-BH não aceitará recibo de protocolo de documentos.  

8.1.2 – As LICITANTES que não possuírem o cadastro no SUCAF, conforme subitens 8.1.1 e 

8.1.1.1, poderão participar da licitação desde que apresentem toda a documentação relacionada nos 

subitens 8.2 ao 8.6.2. 

8.1.2.1 – As LICITANTES com cadastro no SUCAF, mas que não possuem cadastro na linha 

de serviço pertinente ao objeto deverão apresentar o Atestado de Capacidade Técnica. 

8.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

8.2.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual. 

8.2.2 – Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos 

de eleição de seus administradores. 

8.2.3 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício. 

8.2.4 – 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 
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competente, quando a atividade assim o exigir. 

8.3 – REGULARIDADE FISCAL  

8.3.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

da LICITANTE. 

8.3.1.1 – Para fins de comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal, deverá ser 

apresentada a Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

8.3.2 – Comprovante de regularidade relativa à seguridade social, emitida pelo órgão competente. 

8.3.3 – Comprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

emitido pela Caixa Econômica Federal. 

8.3.4 – Comprovante de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

8.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa LICITANTE (ver 

subitem 7.7.4). 

8.5 – DECLARAÇÃO expressa de que a LICITANTE não emprega trabalhador nas situações 

previstas no inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, acrescido pela Lei Federal n.º 9.854/99, 

assinada pelo representante legal da LICITANTE, conforme modelo contido no Anexo V. 

8.6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A Empresa deverá apresentar, no envelope da habilitação Atestado de Capacidade Técnica, emitido 

por pessoa de direito público ou privado, comprovando que a licitante presta ou prestou serviço de 

natureza compatível com o objeto do certame licitatório. 

8.7 – INFORMAÇÕES GERAIS 

8.7.1 – O comprovante de cadastro emitido pelo SUCAF e as Certidões emitidas pela Internet ficam 

dispensados de autenticação. 

8.7.2 – Os documentos solicitados poderão ser apresentados no original, em fotocópias autenticadas 

na forma da Lei, em publicação em jornal da Imprensa Oficial, ou em cópias não autenticadas, se 

acompanhados dos respectivos originais para autenticação pelo (a) Presidente(a) ou Membros da CPL 

na sessão de abertura. 

8.7.3 – Quaisquer documentos apresentados em língua estrangeira deverão estar acompanhados das 

respectivas traduções oficiais juramentadas, inclusive quanto aos registros. 

8.7.4 – As certidões que não tenham expressa a sua validade pelos respectivos emitentes somente 

serão aceitas se expedidas há 180 (cento e oitenta) dias, no máximo, da data de abertura da sessão 

pública, ressalvados os documentos que, por natureza, possuam prazo de validade indeterminado.  

8.7.5 – A Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP deverá apresentar toda a 

documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade 

fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 

8.7.5.1 – Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 

a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

FZB-BH, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

8.7.5.2 – A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente 
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fundamentado, a ser dirigido ao (à) Presidente da CPL. 

8.7.5.3 – Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 2 (dois) dias úteis inicialmente 

concedidos. 

8.7.5.4 – A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, 

sendo facultado ao (à) Presidente da CPL convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, nos termos deste Edital, ou submeter o processo à Autoridade Competente para 

revogação. 

8.7.6 – Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original 

a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

8.7.7 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 

estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, 

observando-se que: 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) se a licitante for a matriz e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada 

com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

8.7.8 - Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo, a 

idoneidade/legitimidade do documento ou não impeça seu entendimento. 

CAPÍTULO IX 
DA PROPOSTA DE PREÇO 

9.1. - A proposta de preço será impressa 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. 

9.2 - Na proposta, o licitante ofertará um valor mensal igual ou superior ao valor mínimo constante no 

subitem 3.2 deste edital, sob pena de desclassificação. 

9.3 - A proposta deverá ser elaborada conforme modelo de Proposta (Anexos II, II.I, II.II), com 

valores constando em algarismos e por escrito, em R$ (em reais), com no máximo 02 (duas) casas 

decimais após a vírgula, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

licitante, representante legal do licitante ou pelo Procurador, acompanhada de documento que 

comprove a representatividade. 

9.4 - A proposta de preços deverá conter valor igual ou superior ao preço público mensal estipulado 

para pagamento do objeto. 

9.4.1 - Na proposta apresentada não estão inclusos as despesas com energia elétrica e seguro contra 

sinistros e furtos, que são de responsabilidade da Proponente. 

9.5 - A proposta de preços deverá conter: 

9.5.1 - razão social, n.º do CNPJ, endereço e telefone do licitante; 

9.5.2 - modalidade e número da licitação; 

9.5.3 - valor mensal e global (12 meses); 

9.5.4 - declaração de validade da proposta de, no mínimo 60 (sessenta) dias; 
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9.5.5 - opção da modalidade de garantia, conforme item 15 deste edital. 

9.6 - Juntamente com a proposta, deverá ser entregue: 

9.6.1 - Declaração de aceite das exigências mínimas para a prestação dos serviços. 

9.6.2 – Declaração de Elaboração Independente da Proposta. 

9.7 - Quando da formulação da proposta, deverá ser levado em consideração: 

9.7.1 - Todas as despesas correrão por conta e ônus do Permissionário, incluindo tributos, despesas 

com água, luz, telefone, limpeza, manutenção e segurança das áreas por ele utilizadas, bem como os 

encargos fiscais e trabalhistas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto 

deste certame. 

9.7.2 - Todas as exigências e condições para a prestação dos serviços, objeto deste certame licitatório. 

9.7.3. Os seus deveres e obrigações previstos neste edital. 

9.8 - Não serão aceitas propostas com opções. 

9.9 - As propostas de preços serão desclassificadas quando: 

9.9.1 - Apresentarem-se em desacordo com o presente edital, salvo se inequivocamente as falhas 

constatadas não impeçam a exata compreensão de seu conteúdo ou não acarretem prejuízo à 

Administração e/ou lesões a direito dos demais licitantes; 

9.9.2 - Não atenderem às especificações estabelecidas neste edital para o respectivo item licitado. 

CAPÍTULO X 

DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

10.1 - O critério de julgamento será o da MAIOR OFERTA, sendo considerado vencedor o licitante 

que, estando de acordo com as especificações deste Edital, ofertar proposta de maior valor mensal 

pelo uso do espaço público, especificado nos Anexos deste edital, observado o valor mínimo 

constante no presente edital. 

10.2 - Não serão consideradas, para efeito de julgamento, quaisquer ofertas de vantagens ou 

condições não previstas no presente edital, ou preços baseados em ofertas de outros licitantes. 

CAPÍTULO XI 

DOS PROCEDIMENTOS 

11.1 - No dia e hora fixados, a Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura dos envelopes 

“HABILITAÇÃO” dos licitantes. 

11.2 - A Comissão Permanente de Licitação examinará os documentos e considerará habilitados os 

licitantes que satisfizerem às exigências constantes deste Edital, inabilitando-os em caso contrário. 

11.3 - Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo ou a 

idoneidade de documento apresentado ou que não impeça a cabal comprovação dos critérios de 

regularidade legalmente exigidos para habilitação do licitante. 

11.4 - A inabilitação do licitante importa preclusão de seu direito de participar da fase subseqüente. 

11.5 - As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os 

documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 

11.5.1 - Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal por parte das ME ou EPP, nos 

termos da Lei Complementar nº 123/2006, a Comissão Permanente de Licitação julgará habilitadas as 

mesmas, concedendo o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da 

Fundação Zoo-Botânica, para regularização da documentação fiscal. 

11.5.1.1 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal prevista no subitem 11.5.1 dependerá de 
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requerimento pelo interessado, devidamente fundamentado, dirigido à Comissão Permanente de 

Licitação. 

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

concedidos para a regularização fiscal. 

11.5.1.3 - A não regularização da documentação fiscal por parte da ME ou EPP, no prazo previsto no 

subitem 11.5, implicará na decadência do direito à contratação. 

11.5.2 - A contar do julgamento da habilitação, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

apresentação de recurso administrativo e, sucessivamente, em igual prazo das contra-razões de 

recurso. 

11.5.2.1 - Quando da interposição do recurso administrativo, todos os questionamentos referentes à 

fase de habilitação devem ser abordados, inclusive os referentes à habilitação fiscal das ME ou EPP. 

11.5.2.2 - Da análise da regularização dos documentos fiscais apresentados pelas ME ou EPP, após o 

julgamento das propostas pela Comissão Permanente de Licitação, serão franqueadas vistas e cópias 

dos documentos constantes dos autos aos interessados. 

11.6 - Havendo desistência expressa de todos os licitantes à interposição do recurso previsto no art. 

109, I, “a”, da Lei nº 8.666/93, a Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura dos 

envelopes "PROPOSTA COMERCIAL". 

11.7 - A ocorrência de fato superveniente, que possa acarretar inabilitação do licitante, deverá ser 

comunicada imediatamente à Comissão Permanente de Licitação, no momento em que ocorrer. 

11.8 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação, nos termos do § 6º do art. 43 

da Lei nº 8.666/93. 

11.9 - A Comissão Permanente de Licitação promoverá o julgamento e classificação das propostas de 

acordo com os critérios de avaliação constantes do edital. 

11.10 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-á o disposto no § 2º do art. 45 

da Lei nº 8.666/93. 

11.11 - No caso da empresa que apresentou a proposta de maior valor não se enquadrar como ME ou 

EPP e existir na disputa beneficiários da Lei Complementar nº 123/06, cujas propostas forem até 10% 

inferiores à proposta de maior valor, estes serão classificados na ordem crescente relativamente aos 

valores de suas propostas, procedendo-se da seguinte forma: 

11.11.1 - A Comissão Permanente de Licitação convocará a ME ou EPP melhor classificada para 

apresentar proposta que cubra a proposta de maior valor, no prazo de 1 (um) dia útil, sob pena de 

preclusão; 

11.11.2 - Tendo a ME ou EPP melhor classificada declinado do direito previsto no subitem anterior, 

serão convocadas as demais ME ou EPP, classificadas conforme subitem 11.11, beneficiárias da Lei 

Complementar nº 123/2006, para, sucessivamente, apresentarem proposta de preço que cubra a 

proposta de maior valor, no prazo de 1 (um) dia útil. 

11.11.3 - No decorrer do certame licitatório, caso ocorra à desclassificação de propostas de licitantes 

que não atenderem às condições deste edital, será novamente verificada a hipótese prevista na Lei 

Complementar nº 123/2006, com a adoção dos procedimentos previstos neste edital. 

11.12 - Realizado o julgamento das PROPOSTAS COMERCIAIS, a Comissão Permanente de 

Licitação publicará no Diário Oficial do Município o resultado e aguardará os prazos legais, para 

posteriores procedimentos de ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

11.13 - Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão 

de Licitação. 
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11.14 - Qualquer manifestação a respeito de habilitação de licitantes ou impugnação de propostas, 

pelos interessados, poderá ser feita durante as reuniões, no momento determinado para tal pela 

Comissão Permanente de Licitação e através de pessoa devidamente credenciada, sendo consignada 

em ata. 

CAPÍTULO XII 

DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS 

12.1 - Em decorrência das decisões relacionadas com a presente licitação, nos termos dos arts. 41 e 

109 da Lei n.º 8.666/93 é facultada a interposição de: 

12.1.1 - IMPUGNAÇÃO ao edital, pelo licitante, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 

envelopes “HABILITAÇÃO”, em face de vícios ou irregularidades porventura nele existentes. 

12.1.2 - IMPUGNAÇÃO ao edital, por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para abertura dos envelopes “HABILITAÇÃO”, por irregularidades na aplicação da Lei nº 

8.666/93. 

12.1.3 - RECURSO, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato ou da 

lavratura da ata pela Comissão Permanente de Licitação, dos seguintes atos: 

a) Habilitação e/ou inabilitação dos licitantes e classificação e/ou desclassificação das propostas, 

dirigido ao Diretor do DAF por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, que poderá 

reconsiderar a decisão ou mantendo-a, fazê-la subir, devidamente informado, para decisão.  

b) Da anulação ou revogação deste Edital, dirigido ao Presidente da FZB-BH por intermédio do 

Diretor do DAF que poderá reconsiderar a decisão ou mantendo-a, fazê-la subir.  

12.1.4 - REPRESENTAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada 

com o objeto da licitação ou do contrato, da qual não caiba recurso hierárquico. 

12.2 - O recurso previsto na alínea ¨a¨ do subitem 12.1.3 deste edital terá efeito suspensivo, podendo 

a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia 

suspensiva aos demais recursos. 

12.3 - Não caberá mais de um recurso sobre a mesma matéria por parte de um mesmo licitante, bem 

como não caberá recurso em mesmo grau sobre matéria já decidida. 

12.4 - As razões de impugnação ao edital, as razões do recurso e as contra-razões, quando propostas, 

deverão ser formalizadas por escrito e devem ser protocoladas junto ao Setor de Compras da 

Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte, situada à Av. Otacílio Negrão de Lima, n.º 8000, Bairro 

Pampulha, Belo Horizonte, MG, CEP 31365-450, impreterivelmente no horário de atendimento, de 8 

às 16h.  

12.4.1 - Os recursos ou as impugnações deverão ser apresentados pelo representante legal ou 

credenciado da LICITANTE, devidamente comprovados, e dar entrada no Setor de Compras do DAF 

até as 16h do dia de seu respectivo vencimento. 

12.4.2 - Não serão considerados recursos ou impugnações enviadas por fax ou por qualquer tipo de 

correio eletrônico. 

12.4.3 – Os recursos ou impugnações, quando enviados por via postal ou equivalente (serviços 

especializados de entrega, transportadoras etc.), somente serão considerados se derem entrada no 

Protocolo do Setor de Compras do DAF até a data e hora definidas no subitem 12.4.1, 

independentemente da data e horário da postagem ou da remessa. 

CAPÍTULO XIII 

DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO REMUNERADA 

13.1 - O Licitante vencedor deverá assinar o Termo de Permissão de Uso e iniciar suas atividades, no 

prazo estabelecido pela FZB-BH. 
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13.1.1 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Termo de Permissão de Uso dentro 

do prazo estipulado pela FZB-BH, sujeita-o às penalidades previstas neste edital, sem prejuízo das 

demais sanções legalmente estabelecidas, em observância ao disposto no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

13.2 - É facultada à FZB-BH, na hipótese da não assinatura do Termo de Permissão de uso pelo 

licitante vencedor, convocar os licitantes remanescentes, nos termos do art. 64 § 2º da Lei 8666/93. 

13.3 Os Termos de Permissão de Uso terão vigência pelo prazo estipulados nos respectivos Termos 

de Referência (Anexos deste Processo licitatório), a contar da publicação do extrato do contrato no 

DOM, observando-se as condições constantes nas propostas vencedoras e nas normas gerais desta 

Licitação. 

13.4 - Quando da assinatura do Contrato, a adjudicatária deverá estar devidamente cadastrada no 

SUCAF e comprovar a manutenção das condições de regularidade demonstradas para habilitação.  

13.4.1 - É de exclusiva responsabilidade da adjudicatária, providenciar seu cadastramento junto ao 

SUCAF, caso ainda não se encontre cadastrado, nos termos do Decreto Municipal 11.245/03.  

Quaisquer outros esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone (31) 3277-4677.  

13.5 - As despesas com a publicação do extrato do Termo de Permissão de Uso no Diário Oficial do 

Município “DOM” correrão por conta da Administração Municipal. 

CAPÍTULO XIV 

DO PAGAMENTO 

O pagamento da Permissão de Uso, será realizado mensalmente, até o dia 5 do mês subsequente ao 

mês vencido, por meio de boleto bancário. 

O descumprimento do prazo de pagamento configurará motivo para rescisão contratual unilateral, e 

provocará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, e juros de 1% 

(um por cento) ao mês, que será cobrado “pro rata die”. 
 

CAPÍTULO XV 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15 – DAS SANÇÕES INERENTES AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 

15.1 – A prática de atos ilícitos sujeita o licitante infrator à aplicação das seguintes sanções 

administrativas: 

I – Previstas nos incisos I a IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93: 

a) advertência, observado o disposto no artigo 6º do Decreto Municipal nº 15.270/2013; 

b) multa, observado o disposto nos artigos 7º ao 10 do Decreto Municipal nº 15.270/2013; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois anos), observado o disposto nos artigos 11 ao 14 do 

Decreto Municipal nº 15.270/2013; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

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

autoridade que aplicou a penalidade, observado o dispostos nos artigos 15 ao 19 do Decreto 

Municipal nº 15.270/2013. 

II – Previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02: 

a) impedimento de licitar; 

b) impedimento de contratar. 

15.2 – A sanção de advertência consiste em comunicação formal ao infrator decorrente da inexecução 

de deveres que ocasionem riscos e/ou prejuízos de menor potencial ofensivo para a Administração. 
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15.3 – O infrator que, injustificadamente, descumprir os dispositivos do Edital sujeitar-se-á à 

aplicação da penalidade de multa conforme disposto nos incisos seguintes, sem prejuízo das demais 

sanções legais cabíveis: 

I – Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, em 

caso de recusa do infrator em assinar o contrato ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente. 

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

descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas, tais como: 

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

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

Administração;  

c) tumultuar a sessão pública da licitação; 

d) descumprir requisitos de habilitação na modalidade licitatória, a despeito da declaração em sentido 

contrário;  

e) propor recursos manifestamente protelatórios;  

f) deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação junto ao SUCAF, salvo 

por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração; 

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

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

Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

§ 1º – Se a recusa em assinar o contrato a que se refere o inciso I deste item 15.3 for motivada por 

fato impeditivo relevante, devidamente comprovado e superveniente à apresentação da proposta, a 

autoridade competente para a contratação poderá, mediante ato motivado, deixar de aplicar a multa. 

§ 2º – O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia 

útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.  

§ 3º – A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de outras 

multas previstas neste item, cumulando-se os respectivos valores.  

§ 4º – Quando da aplicação da penalidade de multa deverão ser observadas as atenuantes e 

excludentes de sua aplicação, tais como as hipóteses de força maior ou caso fortuito, quando 

devidamente comprovadas pelo infrator.  

15.4 – A suspensão temporária a que se refere item 15.1, inciso I, alínea C impedirá o infrator de 

participar de licitação e contratar com a Administração por determinado período de tempo, e será 

aplicada nas seguintes hipóteses exemplificativas: 

I – Por período entre 6 (seis) meses e 01 (um) ano, caso o infrator:  

a) tumultue a sessão pública de licitação; 

b) ofenda agentes públicos no exercício de suas funções, sem prejuízo da aplicação das demais 

penalidades cabíveis; 

c) deixe de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de enquadrar-se como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123/06; 

d) induza em erro a Administração. 

II – Por período entre 12 (doze) e 18 (dezoito) meses, caso o infrator: 

a) pratique atos irregulares ou ilegalidades para obtenção de cadastramento junto ao SUCAF. 
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III – por período de 24 (vinte e quatro) meses, caso o infrator: 

a) apresente documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados na licitação ou no momento da 

contratação, incluindo aqueles necessários ao registro junto ao SUCAF; 

b) ofereça vantagens a agentes públicos com o fim de obter benefícios indevidos.  

15.5 – A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções 

administrativas.  

Parágrafo único – Na hipótese de cumulação a que se refere o caput deste item serão concedidos os 

prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 

15.6 – Na hipótese de deixar o infrator de pagar a multa aplicada, o valor correspondente será 

executado observando-se os seguintes critérios:  

I – Inscrição em dívida ativa e cobrança judicial.  

15.7 – A aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação produzirá os 

seguintes efeitos: 

I – Impedimento de licitar e contratar com o órgão ou entidade responsável pela aplicação da sanção, 

durante o prazo da suspensão; 

II – Rescisão de outros contratos também celebrados com a Administração, caso a manutenção 

contratual ocasione-lhe um risco real ou para a segurança de seu patrimônio ou de seus servidores. 

Parágrafo único – Na hipótese de serem atingidos outros contratos, nos termos do disposto no inciso 

II deste item, o infrator deverá ser notificado para apresentação de defesa única no prazo de 05 

(cinco) dias.  

15.8 – As autoridades a que se refere o § 3º do art. 4º do Decreto nº 15.113/2013, por ato devidamente 

motivado e fundamentado, presentes o interesse público e a conveniência administrativa, poderão 

deixar de aplicar os efeitos previstos no subitem 15.7, bem como aplicar prazos diferenciados, 

conforme o ilícito administrativo praticado. 

15.9 – A aplicação da penalidade de suspensão de participação em licitação por outras esferas 

governamentais não produz efeitos diretos no âmbito da Administração Direta e Indireta do 

Município. 

15.10 – A declaração de inidoneidade impede o infrator de licitar e contratar com os órgãos e 

entidades da Administração Pública e será aplicada, entre outros casos, nas seguintes hipóteses: 

I – Demonstração de inidoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 

praticados, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como 

conluio, fraude, adulteração de documentos ou permissão de declaração falsa; 

II – Ato ou conduta que, segundo previsão no instrumento convocatório e/ou no contrato, seja 

passível da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade;  

III – existência de sentença judicial condenatória transitada em julgado pela prática de fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos ou encargos sociais. 

15.11 – As autoridades a que se refere o § 4º do art. 4º do Decreto 15.113/2013, por ato devidamente 

motivado e fundamentado, presentes o interesse público e a conveniência administrativa, poderão 

deixar de aplicar as penalidades previstas no item 15.10, bem como aplicar prazos diferenciados, 

conforme o ilícito administrativo praticado. 

15.12 – Os efeitos da declaração de inidoneidade permanecem enquanto perdurarem os motivos que 

determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a 

aplicou. 
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§ 1º – A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos da aplicação da penalidade e será 

concedida quando o infrator ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta, 

e/ou cumprir obrigação com ela firmada. 

§ 2º – No ato da declaração de inidoneidade, a Administração deverá indicar o valor a ser ressarcido 

pelo infrator, com os respectivos critérios de correção, e/ou as obrigações pendentes de cumprimento.  

15.13 – A Administração rescindirá outros contratos já celebrados com o infrator penalizado com a 

declaração de inidoneidade, se a sua manutenção lhe ocasionar um risco real, bem como para a 

segurança do seu patrimônio ou servidores. 

Parágrafo único – Na hipótese de a rescisão atingir outros contratos, nos termos dispostos no caput 

deste artigo, o infrator deverá ser notificado para apresentação de defesa única no prazo de 10 (dez) 

dias.  

15.14 – Na hipótese de entes de outras esferas governamentais aplicarem a pena de inidoneidade a 

pessoa física ou jurídica que seja parte em contrato firmado com a Administração Pública municipal, 

caberá às autoridades previstas no § 4º do art. 4º do Decreto 15.113/2013 decidir sobre a rescisão ou 

manutenção do contrato em vigor no âmbito municipal. 

Parágrafo único – O infrator a que se refere o caput deste item somente poderá contratar com a 

Administração Pública municipal após o decurso do prazo da penalidade de inidoneidade aplicada ou 

sua reabilitação. 

15.15 – A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, ensejará o 

descredenciamento do infrator junto ao SUCAF, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e será 

aplicada nas seguintes hipóteses: 

I – Por período de até 1 (um) ano, nos casos de: 

a) recusa em contratar dentro do prazo de validade da proposta; 

b) ausência de entrega da documentação exigida no edital; 

c) não manutenção da proposta, durante o seu prazo de validade. 

II – Por período superior a 1 (um) e até 2 (dois) anos, nos casos de: 

a) comportamento inidôneo. 

III – por período superior a 2 (dois) anos, nos casos de: 

a) apresentação de documentação falsa;  

b) fraude fiscal.  

§ 1º – Para os fins do disposto na alínea a do inciso II deste item, reputar-se-ão inidôneos os atos 

descritos no parágrafo único do art. 92, no art. 96 e no parágrafo único do art. 97, todos da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

15.16 – A autoridade competente, por ato devidamente motivado e fundamentado, presentes o 

interesse e a conveniência administrativa, poderá deixar de aplicar a penalidade a que se refere o item 

15.15 ou adotar prazo diferenciado.  

15.17 – A penalidade de impedimento a que se refere o item 15.15 produzirá os seguintes efeitos: 

I – Impedimento de licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta 

do Município durante o prazo da penalidade; 

II – Rescisão de outros contratos já celebrados com o Município, se a manutenção contratual 

representar um risco real para a Administração ou para a segurança do seu patrimônio ou de seus 

servidores. 
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15.18 – Na hipótese de entes de outras esferas governamentais aplicarem as penas de impedimento de 

licitar e contratar a pessoa física ou jurídica que seja parte em contrato firmado com o Município, 

caberá às autoridades previstas no § 3º do art. 4º do Decreto nº 15.113/2013 decidir sobre a rescisão 

ou manutenção do contrato em vigor no âmbito municipal. 

Parágrafo único – O infrator a que se refere o caput deste item somente poderá contratar com a 

Administração no âmbito municipal após sua reabilitação ou o decurso do prazo da penalidade 

aplicada. 

15.19 – A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração poderá ser 

cumulada com a penalidade de multa prevista em lei, edital ou contrato respectivo, devendo ser 

aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

15.20 – Estendem-se os efeitos das penalidades de suspensão temporária e declaração de 

inidoneidade e de impedimento de licitar e contratar aos sócios de pessoa jurídica penalizada. 

 Parágrafo único – Os efeitos da aplicação das penalidades a que se refere o caput deste artigo 

também alcançam as pessoas jurídicas que tenham sócios em comum com o infrator e as pessoas 

físicas que constituírem a pessoa jurídica que firmou o contrato ou participou da licitação, exceto os 

sócios cotistas minoritários que não participem da administração da empresa, enquanto perdurarem as 

causas da penalidade. 

15.21 – A responsabilidade do infrator será apurada com a observância do devido processo legal, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes, devendo a 

aplicação das penalidades cabíveis respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.  

15.22 – As demais sanções, decorrentes do descumprimento Contratual, estão indicadas na Minuta do 

Termo de Permissão de Uso Remunerada – Anexo VIII.  

15.23 – Aplica-se supletivamente os procedimentos, sanções e demais ordenamentos estabelecidos no 

Decreto nº 15.113/2013. 

CAPÍTULO XVI 

DA GARANTIA 

16.1 - Exigir-se-á do vencedor, previamente à assinatura do Termo de Permissão de Uso 

Remunerada, a prestação de garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total previsto 

para o período de 12 (doze) meses de serviço, 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. 

16.1.1 - A opção pela modalidade de garantia será feita quando do encaminhamento da proposta 

escrita. 

16.1.2 - Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma deverá ser recolhida em 

conta indicada pela Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte. 

16.2 - A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações celebradas 

no Termo de Permissão de Uso. 

16.3 - A cobertura do seguro-garantia vigorará até o prazo de 90 dias após o término do Termo de 

Permissão de Uso, 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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16.4 - A garantia na forma de Fiança Bancária vigorará até o prazo de 90 dias após o término do 

Termo de Permissão de Uso. 

16.5 - A Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia 

exigida para ressarcir-se de multas estabelecidas no Termo de Permissão de Uso. 

16.6 - O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 

obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se o Permissionário a fazer a respectiva 

reposição no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, contado da data em que for 

notificada. 

16.6.1 - A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as obrigações 

celebradas e desde que não haja, no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a elas 

relativas. 

16.7 - As modalidades de seguro garantia e de fiança bancária não podem trazer cláusulas restritivas 

do uso da garantia e nem de limitações de prazo para comunicado de sinistro, se for o caso. 

CAPÍTULO XVII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

administrativa ou interesse público, devidamente justificados, sem que caiba ao licitante direito à 

indenização, salvo em caso de dano efetivo disso resultante e devidamente comprovado na forma da 

lei. 

17.2 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação e da execução do Termo de Permissão de 

Uso. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará a imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 

vencedor, a rescisão/extinção do Termo de Permissão de Uso, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 

17.3 - É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade a ela superior, em qualquer 

fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo. 

17.4 - A normatização aplicável, especialmente a Lei Federal nº. 8666/93, se conflitantes com as 

condições e exigências deste edital, preponderarão sobre as últimas. 

17.5 - O licitante intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional deverá fazê-lo no prazo 

determinado pela Comissão Permanente de Licitação, sob pena de inabilitação/desclassificação. 

17.6 - 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. 

17.7 - São vedadas a subcontratação total ou parcial do objeto do termo de permissão de uso, a 

associação do permissionário com outrem, a cessão ou a transferência total ou parcial do objeto da 

permissão de uso, bem como a fusão, cisão ou incorporação, exceto na hipótese de serviço secundário 

que não integre a essência do objeto, desde que expressamente autorizada pelo Permitente, mantida 

em qualquer caso a integral responsabilidade do Permissionário. 

17.8 - A tolerância do Permitente com qualquer atraso ou inadimplência por parte do Permissionário 

não importará de forma alguma em alteração ou novação contratual. 

17.9 - O Permissionário não poderá caucionar ou utilizar o Termo de Permissão de Uso para qualquer 

operação financeira. 
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17.10 - As normas que disciplinam este procedimento licitatório serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade ou a segurança da seleção do permissionário. 

17.11 - As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos licitantes por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no 

Diário Oficial do Município. 

17.12 - Os casos não previstos neste edital serão decididos pela Comissão de Licitação ou pela 

autoridade a ela superior. 

17.13 - A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

edital. 

17.14 - Da presente permissão de uso não deverá emergir nenhuma relação trabalhista ou 

previdenciária entre o FZB-BH e os empregados, prepostos ou terceiros indicados do 

PERMISSIONÁRIO. 

17.15 – Todos os procedimentos relativos à presente licitação, inclusive quanto aos casos omissos, se 

subordinam aos princípios e disposições contidas nas legislações mencionadas no preâmbulo deste 

Edital.  

17.16 – Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para solucionar 

quaisquer questões oriundas desta licitação. 

Belo Horizonte,            de                  de 2017. 

 

 

Rubens Soalheiro de Oliveira Matos 

Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte – FZB-BH 

 
SETOR DE COMPRAS DAF – FZB-BH 

Av. Otacílio Negrão de Lima 8000,– Bairro Pampulha  

CEP: 31365-450 – Belo Horizonte/MG 

Telefone: (0xx31) 3277-9212 

Fax: (0xx31)3277-8568 

Site: www.pbh.gov.br  

e-mail: licitacoesfzb@pbh.gov.br 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA  

1 – OBJETO 
Permissão de Uso de espaços públicos existentes na Praça da Alimentação da Fundação Zoo-
Botânica de Belo Horizonte (FZB-BH), localizada na Avenida Otacílio Negrão de Lima nº 8.000 – 
Bairro Pampulha – Belo Horizonte – MG, para a exploração de atividades comerciais varejistas de 
restaurante e lanchonete. 
 
2 – DETALHAMENTO DO OBJETO 
2.1 – As Permissões de Uso serão concedidas para 8 (oito) lojas localizadas na Praça da 
Alimentação da FZB-BH, cujas áreas e produtos autorizados para comercialização estão indicados 
nas tabelas em anexo. 
2.2 – As lojas possuem piso cerâmico, redes de água, esgoto e elétrica. O grupo de 
PERMISSIONÁRIOS será responsável pela instalação dos padrões da CEMIG e COPASA e pelo 
pagamento da energia elétrica, da água e esgoto. 
2.3 – O maior fluxo de visitantes ocorre aos sábados, domingos e feriados, nas férias de janeiro, 
julho e também na segunda quinzena de outubro.  
2.4 – É responsabilidade do grupo de PERMISSIONÁRIOS da Praça da Alimentação (relativos às 
08 lojas), observado o disposto nos subitens 2.9, e 7.35 realizar as obras e serviços de engenharia 
detalhados na tabela denominada, em anexo, REFORÇO E REFORMA DA PRAÇA DA 
ALIMENTAÇÃO às suas expensas, sem qualquer participação financeira da FZB-BH. 

2.4.1 - As obras e serviços de engenharia, mencionadas no subitem 2.4 deverão estar 
concluídas, obrigatoriamente, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias após publicação 
de extrato no Diário Oficial do Município - DOM.  
Parágrafo Primeiro – As obras e equipamentos de adaptação e composição da infraestrutura 
interna de cada loja são de inteira responsabilidade de seus PERMISSIONÁRIOS, 
cumprindo o prazo máximo mencionado no item 2.4.1. 

2.5 – É responsabilidade do grupo de PERMISSIONÁRIOS da Praça da Alimentação, observado o 
disposto no subitem 2.9, realizar os seguintes serviços e manutenções das áreas comuns: 
a) manutenção da alvenaria, pintura, revestimentos, pisos e cobertura da Praça da Alimentação; 
b) manutenção das redes elétricas e hidráulicas da Praça da Alimentação, inclusive do reservatório 
de água; 
c) limpeza e higienização de toda a Praça da Alimentação, inclusive dos banheiros; 
d) manutenção da central e sistema de gás.  
2.6 – O grupo de PERMISSIONÁRIOS da Praça de Alimentação arcará com os custos da 
contratação dos serviços de um profissional de nível superior da área de nutrição, que se 
responsabilizará pela qualidade dos alimentos produzidos, a adequação do ambiente, a limpeza e 
higienização, observada a legislação vigente e orientações da Vigilância Sanitária e fiscalização da 
FZB-BH. Este profissional deverá iniciar os serviços quando do início das atividades de Permissão 
de Uso, deverá ser mantido durante toda a vigência do contrato sendo necessária apresentação de 
comprovante a FZB-BH. 
2.7 - O grupo de PERMISSIONÁRIOS da Praça de Alimentação realizará a contratação de seguro, 
durante toda a vigência do contrato, tendo como beneficiária a Fundação Zoo-Botânica de Belo 
Horizonte - FZB-BH, acobertando os seguintes sinistros: incêndio, raio, explosão, fenômenos 
naturais, desmoronamento e danos elétricos, para o valor estimado do imóvel de R$ 650.000,00 
(seiscentos e cinquenta mil reais), o seguro deve oferecer também cobertura do valor de locação, 
nos casos de sinistro, pelo período de 6 (seis) meses. 
Parágrafo Primeiro – O grupo de Concessionário deverá apresentar a apólice do seguro no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir de publicação de extrato no DOM referida no subitem 
5.6.  
Parágrafo Segundo – A apólice do seguro deverá ser renovada previamente, antes do seu 
vencimento, de forma que seja apresentada à FZB-BH no dia seguinte à ocorrência do vencimento. 
2.8- O grupo de PERMISSIONÁRIOS da Praça de Alimentação arcará com os custos de energia 
elétrica, água e esgoto das áreas comuns. 
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2.9 – O grupo de PERMISSIONÁRIOS da Praça da Alimentação constituirá um condomínio (ou 
outra entidade jurídica mais adequada ao caso), com o objetivo de promover a realização do 
disposto nos subitens 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8. 
Parágrafo Primeiro – Na constituição do condomínio (ou outra entidade jurídica mais adequada ao 
caso), os PERMISSIONÁRIOS elegerão um síndico ou representante e o indicarão à FZB-BH para 
promover a realização do estipulado nos subitens 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8. 
Parágrafo Segundo – Se o síndico ou representante não cumprir o estipulado nos subitens 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7 e 2.8, na sua totalidade ou parcialmente, todos os PERMISSIONÁRIOS responderão 
individualmente pelas sanções pertinentes, na forma estabelecida no item “11 – SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS”. 
Parágrafo Terceiro - As despesas do condomínio serão divididas em cotas conforme convencionado 
entre os PERMISSIONÁRIOS da Praça da Alimentação, na proporção das áreas locadas ou 
mediante outro critério que o grupo venha acordar e estabelecer. 
2.10 – Os preços dos produtos comercializados serão compatíveis com os praticados no mercado e 
submetidos à aprovação prévia da Fiscalização da FZB-BH. 
2.11 – É vedada a entrada de veículos de fornecedores para o abastecimento aos domingos. 
 
3 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
A Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte (FZB-BH) recebe, anualmente uma média de 1 milhão 
de visitantes. Além disto, possui um grupo interno de cerca de 400 funcionários entre servidores e 
terceirizados, que trabalham diariamente. 
 
Ressalte-se que a Permissão de uso, concedida a terceiros, de serviços de lanchonete e 
restaurante, visa proporcionar aos servidores e terceirizados a realização de lanches e refeições 
sem a necessidade de deslocamento para fora da FZB-BH, gerando, assim, praticidade no dia a dia 
de todos, o que traz reflexos positivos no desempenho de suas obrigações laborais, não representa 
apenas comodidade, mas também uma questão de economia. 
 
Além disso, a FZB-BH integra o Complexo da Pampulha, um atrativo que está sendo cada vez mais 
procurado pelos moradores de Belo Horizonte e também por turistas, após ser declarado Patrimônio 
Mundial pela UNESCO. Acredita-se que esse também seja um fator que tornará cada vez mais 
qualificada e exigente a demanda pelos serviços oferecidos no local.  
Os mencionados visitantes, servidores e terceirizados demandam alimentação de qualidade e 
variada. 
Com fulcro na argumentação apresentada propõe-se a contratação do objeto deste termo de 
referência. 
 
4 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
4.1 – A Gestão e a fiscalização do Contrato serão exercidas por servidores do Departamento de 
Administração e Finanças, a serem designados pelo Presidente da FZB, que exercerão as funções 
previstas no Decreto Municipal 15.185 de 04 de abril de 2013. 
 
5 – CONDIÇÕES DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL 
A exploração comercial dos espaços públicos na FZB-BH observará o descrito nos subitens 
seguintes e também o disposto deste Termo de Referência e suas tabelas. 
5.1 - É obrigatória a abertura das lojas em todos os sábados, domingos e feriados e opcional de 
terça a sexta feira, desde que 50% das lojas estejam abertas, através de rodízio a ser apresentado 
para aprovação da FZB-BH. Nas segundas – feiras, desde que não seja feriado, o Zoológico não é 
aberto ao público, portanto a abertura fica a critério do concessionário para atender os funcionários 
da FZB-BH. 
5.2 – As lojas funcionarão de 08h30min as 17h00min, período que é permitida a permanência do 
público visitante no interior da FZB-BH. 

5.2.1 - Havendo necessidade e mediante comunicação à autorizatária, com antecedência 
mínima de 1 (um) dia, as lojas poderão, eventualmente, ter seus horários de funcionamento 
alterados; 
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5.3 - É obrigatório o uso de uniformes e crachá de identificação pelos funcionários da Praça de 
Alimentação. No crachá deve constar, pelo menos, nome, função do funcionário e identificação do 
empregador: 

5.3.1 - Compõem o uniforme os seguintes itens: calçado, calças, camisas ou camisetas e 
proteção para cabelos (toucas e bibicos). 
5.3.2 - Os itens calça, camisa ou camiseta e proteção para cabelos dos uniformes dos 
funcionários que trabalharão na área de produção deverão ser da cor branca, e os sapatos 
deverão ser fechados. 
5.3.3 - Para os funcionários auxiliares de serviços gerais, estes deverão utilizar uniforme em 
que a camisa ou camiseta terá cor diferente da calça, e ambos em cores claras. Deverão 
utilizar todos os equipamentos de proteção individual necessários, tais como luvas de látex e 
sapato de segurança emborrachado, bem como protetor de cabelo. 
5.3.4 - Os uniformes dos funcionários que trabalharão com o atendimento ao público 
deverão ser compostos por calça, camisa ou camiseta e sapato fechado. A cor será a critério 
da concessionária, observando a obrigatoriedade de ser em tons claros. 
5.3.5 - A utilização dos uniformes deverá ser em tempo integral durante a jornada de 
trabalho de todos os funcionários. 
5.3.6 - Não será permitido o uso de “bonés” como proteção de cabelos nem como uniforme. 
5.3.7 - O material a ser utilizado na confecção dos uniformes dos funcionários ficará a critério 
da concessionária, observando as adequações dos mesmos ao ambiente de trabalho bem 
como as normas de segurança e higiene de trabalho. 

5.4 – O Concessionário cumprirá, obrigatoriamente, as normas estabelecidas pela Vigilância 
Sanitária e legislação vigente, notadamente a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, 
emitida pela ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre “Regulamento 
Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação”. 
5.5 - O Concessionário, antes de instalar qualquer equipamento no local concedido, deverá verificar 
as condições físicas e das redes existentes; qualquer dano causado em função de instalação 
inadequada será de sua inteira responsabilidade. 
5.6 – A exploração comercial dos espaços públicos vigorará a partir da data de publicação de 
extrato no DOM, observadas as condições estabelecidas neste Instrumento. 
5.7 - Para ter acesso a FZB todos os prestadores de serviço deverão estar devidamente 
credenciados junto ao Departamento de Administração e Finanças – DAF, mediante pagamento de 
R$ 15,00 (quinze reais) para confecção da credencial.  
 
6 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
6.1 – Maior Oferta. 
6.2 – Apresentação da Declaração de Aceite; 
6.3 – Visita técnica facultativa, conforme Capítulo III – deste Edital. 
 
7 – OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO 
São obrigações do Concessionário as descritas nos subitens seguintes. 
7.1 - Utilizar o espaço concedido para explorar a atividade comercial observando os termos do 
Edital e suas tabelas.  
7.2 - Manter o espaço físico, objeto da Permissão de Uso, em boas condições e em pleno 
funcionamento, nos dias e horários fixados neste Termo de Referência.  
7.3 - Manter os equipamentos, utensílios e instalações em boas condições de uso. 
7.4 – Ter postura, inclusive os empregados, pautada pela excelência e cordialidade no atendimento 
e relacionamento com usuário ou com os agentes públicos da Administração ou com os demais 
PERMISSIONÁRIOS.  
7.5 - Efetuar o pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês vencido, do valor mensal 
devido pela Permissão de Uso.  
7.6 - Executar o Contrato responsabilizando-se pela qualidade e perfeição técnica dos produtos 
fornecidos e dos serviços prestados.  
7.7 - Providenciar, em prazo estabelecido pelo DAF, a correção das deficiências apontadas com 
respeito à execução do objeto, observados os dispositivos do Edital e seus anexos. 
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7.8 - Observar e seguir, juntamente com seus empregados, todas as normas de disciplina e de 
segurança da FZB-BH e manter conduta compatível com o exercício da atividade exercida.  
7.9 - Providenciar, junto aos órgãos e autoridades competentes, sem qualquer ônus para a FZB-BH, 
registros, autorizações, alvarás e outros que se fizerem necessários ao funcionamento da atividade 
comercial, observando as normas legais vigentes e respondendo por eventuais infrações a essas 
normas.  
7.10 - Adquirir, às suas expensas, todos os equipamentos, materiais, mobiliário, acessórios, 
componentes e utensílios necessários ao perfeito desempenho da atividade comercial. Priorizar 
pela utilização de equipamentos com certificado de consumo de energia “A”, emitidos pelo 
INMETRO. 
7.11 - Responsabilizar-se pela guarda e segurança dos imóveis, equipamentos, materiais e 
mercadorias, não cabendo à FZB-BH qualquer ônus por dano ou furto. 
7.12 - Manter o local da Permissão sempre limpo, higienizado, funcional e desembaraçado, durante 
todo o decorrer da exploração comercial. 
7.13 - Responsabilizar-se pelo acondicionamento adequado e remoção diária do lixo até o local 
próprio indicado pela FZB-BH.  

7.13.1 – Manter o ambiente devidamente limpo e higienizado, realizando o mais adequado 
acondicionamento e descarte do lixo gerado por seus clientes. 
7.13.2 – Disponibilizar, através do grupo de PERMISSIONÁRIOS, lixeiras individuais com 
tampa e pedal, fabricadas em plástico resistente, volume mínimo de 50 (cinquenta) litros, em 
quantidade não inferior a 3 (três) unidades a serem alocadas em locais variados e de fácil 
acesso dos clientes. 
7.13.3 - Disponibilizar, através do grupo de PERMISSIONÁRIOS, sacos plásticos em todas 
as lixeiras de uso comum dos clientes. 
7.13.4 - Disponibilizar 1 (um) conjunto para coleta seletiva, fabricada em polietileno de alta 
densidade, com o mínimo de 4 (quatro) aberturas para disposição de resíduos sólidos 
recicláveis (papel, vidro, metal e plástico). 
7.13.5 - Retirar, quantas vezes forem necessárias e no horário adequado, o lixo resultante 
de suas atividades e de seus clientes, devidamente acondicionado em sacos plásticos, 
conforme normas técnicas de higiene, objetivando evitar a proliferação de animais 
sinantrópicos, micro-organismos e propagação de odores desagradáveis. O lixo deverá ser 
retirado do ambiente da Permissão e feita à disposição adequada, diariamente e quantas 
vezes ao dia for necessário. 
7.13.6 - Proceder ao descarte sustentável ou reciclagem de produtos potencialmente nocivos 
ao meio ambiente, como óleo de cozinha. 

7.14 - Devolver o espaço físico, no término do contrato, em condições adequadas de 
funcionamento, procedendo a eventuais reparos, se necessário.  
7.15 - Realizar modificações no local objeto da Permissão de Uso somente com a prévia 
autorização da FZB-BH. 
7.16 - É vedado alterar a fachada principal do estabelecimento, sendo obrigada, a concessionária, 
utilizar do padrão de comunicação visual da fachada estabelecido pela FZB-BH. 
7.17 - As manutenções decorrentes do tempo de uso ou de fatores externos ficarão por conta da 
concessionária. A manutenção abrange, entre outros, os seguintes itens: 

7.17.1 - Água e esgoto: 
7.17.1.1 - Tubos e conexões; 
7.17.1.2 - Louças e metais; 
7.17.1.3 - Equipamentos, válvulas, sifões, etc.; 
7.17.1.4 - Limpeza de caixa de gordura. 

7.17.2 - Energia: 
7.17.2.1 - Eletrodutos e conexões; 
7.17.2.2. Lâmpadas, tomadas, disjuntores, reatores, interruptores, soquetes, etc.; 
7.17.2.3. Na hipótese do representante do Departamento de Administração e 
finanças, em fiscalização, encontrar inconformidades na inspeção inicial ou outra 
inspeção qualquer, a concessionária terá prazo determinado através de notificação, 
para corrigir as irregularidades. 



                                                                                                                                                     

FZB-BH – Concorrência 01/2017 – Página 23 de 97 

7.18 - Transportar os seus empregados, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, às suas 
expensas, até o local dos trabalhos.  
7.19 - Responsabilizar-se integralmente por todos os atos ou omissões que ele ou seu empregado 
venha a praticar.  
7.20 - Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
trabalhista vigente.  
7.21 – Realizar a manutenção dos equipamentos e maquinários da loja. 
7.22 - Providenciar, de acordo com as normas da Vigilância Sanitária, a dedetização e a 
desratização da loja, observada autorização prévia da FZB-BH, bem como a limpeza e higienização. 
7.23 – Manter estocados ou expostos para venda somente os produtos indicados na tabela 
denominada, em anexo, PRODUTOS AUTORIZADOS. 
Parágrafo Único – É permitida a estocagem de matérias primas destinadas à fabricação de produtos 
autorizados. 

7.23.1 - Quando o estabelecimento disponibilizar açúcar, adoçante, sal e molhos (ketchup, 
mostarda, maionese, molho de pimenta etc.), dentre outros, deverá disponibilizá-los em 
sachês individuais. 
7.23.2 - Quando o estabelecimento disponibilizar guardanapos de papel estes deverão ser 
não reciclados e não sedosos; 
7.23.3 - Quando o estabelecimento disponibilizar palitos e canudos plásticos estes deverão 
ser embalados individualmente; 
7.23.4 - Outros itens poderão ser incluídos no cardápio mediante anuência prévia e expressa 
da FZB-BH, desde que seus preços sejam, comprovadamente, compatíveis com os 
praticados no mercado local ou, na falta de estabelecimento compatível no mercado local, no 
mercado regional. 

7.24 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
7.25 – Fornecer ao DAF, mantendo-os atualizados, números telefônicos, e-mail ou outros meios 
igualmente eficazes, para contato, ainda que fora do horário normal de expediente.  
7.26 - Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do DAF, cumprindo com todas as 
suas orientações e determinações. 
7.27 - Prestar, a qualquer momento de sua vigência, todos os esclarecimentos e informações 
administrativas ou técnicas acerca da execução do contrato que lhes forem solicitados pelo DAF. 
7.28 - Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, 
especialmente a indicada no Contrato e suas cláusulas, de modo a favorecer e a buscar a constante 
melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, excluindo a FZB-BH de qualquer demanda ou 
reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade do Concessionário. 
7.29 – Suspender a venda de qualquer mercadoria ou produto, quando a FZB-BH julgar de 
interesse público ou prejudicar as suas atividades ou finalidades. 
7.30 – Apresentar em quadro visível os preços de todas as mercadorias ou produtos 
comercializados. 
7.31 – Manter no local de trabalho somente empregados que tenham a idade permitida por lei para 
o exercício da atividade. 
7.32 – Recrutar em seu nome e sob a sua integral responsabilidade, sem qualquer implicação 
solidária ou subsidiária da FZB-BH, os funcionários que trabalharão na atividade comercial prevista 
no objeto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos decorrentes da relação jurídica, inclusive dos 
encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, securitária ou quaisquer outros 
não mencionados, mas obrigatórios em decorrência da sua condição de empregadora. É 
responsabilidade do Concessionário, também, o fornecimento de uniforme e EPI ao seu 
empregado. 
7.33 – Manter o empregado que trabalhar no caixa exclusivamente nesta função, ou seja, não 
poderá servir ou manipular alimentos. 
7.34 – Realizar ações promocionais e de divulgação de produtos somente com a autorização prévia 
da FZB-BH. 
7.35 – Informar a FZB/BH a empresa e/ou do Responsável Técnico pelas obras e serviços de 
engenharia mencionada no subitem 2.4, juntamente com o respectivo registro no CREA. 
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7.36 – Não utilizar equipamento sonoro ou qualquer outra forma, que produza sons prejudiciais ao 
meio ambiente. 
7.37 – Não transferir para terceiros a Permissão de Uso no todo, em parte, ou qualquer outro meio 
que possibilite o uso do espaço, por terceiros, ainda que seja para a mesma finalidade constante do 
instrumento da Permissão. 
7.38 – Não realizar a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade, observada a legislação 
vigente. 
7.39 – Não alimentar animais, nas áreas internas da FZB-BH, bem como não deixar restos de 
alimentos expostos fora dos locais de acondicionamento do lixo. 
7.40 – Não permanecer nas áreas internas da FZB-BH após as 18 horas. 
7.41 – Obter e manter em dia o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros – “AVCB”. 
7.42 – Disponibilizar mesas e cadeiras para os usuários. 
 
8 – OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 
8.1 - Proporcionar o pleno acesso do pessoal do Concessionário, devidamente credenciado 
conforme subitem 5.7, ao espaço concedido para a exploração comercial.  
8.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
Concessionário em relação ao objeto do Contrato.  
8.3 - Notificar o Concessionário sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do contrato, 
fixando-lhe prazo para corrigi-la.  
8.4 - Fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a 
responsabilidade do Concessionário pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por 
quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.  
8.5 - Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviços.  
8.6 - Providenciar a publicação do extrato do Contrato, bem como dos termos aditivos que venham 
a ser firmados. 
8.7 – Realizar, a cada 12 (doze) meses de vigência do contrato, a avaliação de todas as questões 
que envolvem o negócio, podendo, mediante acordo entre as partes e cumprida à legislação, 
promover os ajustes necessários. Os ajustes poderão ser realizados em periodicidade inferior, com 
base no relatório previsto no subitem 8.8 seguinte.  
8.8 – Realizar relatórios trimestrais de acompanhamento da execução contratual e de satisfação do 
consumidor. 
 
9 – FORMA DE PAGAMENTO  
9.1 - O pagamento da Permissão de Uso, conforme subitem 7.5, será realizado mensalmente, até o 
dia 5 do mês subsequente ao mês vencido, por meio de boleto bancário. 
9.2 – O descumprimento do prazo de pagamento configurará motivo para rescisão contratual 
unilateral, observado o disposto do subitem 11.4, e provocará a aplicação de multa de 0,2% (dois 
décimos por cento), por dia de atraso, e juros de 1% (um por cento) ao mês, que será cobrado “pro 
rata die”. 
 
10 – VIGÊNCIA CONTRATUAL E FORMA DE REAJUSTE 
10.1 - O Contrato vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar da data de publicação do 
extrato no DOM. 
10.2 – O valor da Permissão de uso será reajustado a cada período de 12 meses, contados a partir 
da data de abertura da proposta na licitação, pelo IGPM/FGV. 
 
11 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1 - O Concessionário está sujeito às sanções descritas neste item 11, observados os dispositivos 
da Lei Federal nº 8.666/1993 e Decreto Municipal nº 15.113/2013, instrumentos legais que se 
aplicam ao contrato. 
11.2 - O Concessionário responderá por atos praticados por seus empregados ou por qualquer 
outra pessoa que esteja no interior da FZB-BH a seu serviço ou por seu interesse. 
Quando da Constituição do condomínio (ou outra entidade jurídica mais adequada ao caso), 
conforme disposto no subitem 2.9 deste Termo de Referência, ele responderá, individualmente, por 
qualquer falta ou omissão ou atraso praticada pelo condomínio (ou outra entidade). 
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11.3 - Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes da contratação, 
poderão ser aplicadas à Contratada, garantida a prévia defesa, as sanções a seguir relacionadas:  

11.3.1 - Advertência. 
11.3.2 – Multas, nos percentuais indicados nos incisos seguintes: 

I – As multas estabelecidas no Decreto Municipal nº 15.113/2013, no que couber a 
aplicação. 
II - Concessionário não cumprir o prazo de 120 (cento e vinte) dias para concluir as 
obras e serviços de engenharia estabelecidos no Parágrafo Primeiro do subitem 2.4.1 
deste Termo de Referência: multa de 0,5% (cinco décimos por cento), calculada 
sobre o valor global do contrato, por dia ou fração de dia despendido até a 
regularização.  
III – Concessionário não submeter à aprovação da Vigilância Sanitária, no prazo de 
30 (trinta) dias após publicação no DOM, o projeto das obras e equipamentos de 
adaptação e composição da infraestrutura interna de cada loja, conforme disposto no 
Parágrafo Primeiro do subitem 2.4.1 deste Termo de Referência: multa de 0,5% 
(cinco décimos por cento), calculada sobre o valor global do contrato, por dia ou 
fração de dia despendido até a regularização. 
IV – Concessionário não realizar, de forma parcial ou total, ou realizar de forma 
deficiente, qualquer uma das manutenções previstas no subitem 2.5 deste Termo de 
Referência: multa de 3% (três por cento), calculada sobre o valor global do contrato, 
por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 
V - Concessionário não cumprir o prazo para contratação do profissional de nível 
superior da área de nutrição, mencionado no subitem 2.6 deste Termo de Referência, 
iniciar os serviços: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato, por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 
VI – Serviços prestados pelo profissional de nível superior da área de nutrição, 
mencionado no subitem 2.6 deste Termo de Referência, forem suspensos ou 
prestados de forma inadequada: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor 
global do contrato, por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 
VII – Concessionário não cumprir o prazo de 30 (trinta) dias, estabelecido no 
Parágrafo Primeiro do subitem 2.7 deste Termo de Referência, para apresentar a 
apólice de seguro: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato, por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 
VIII – Concessionário não apresentar à FZB-BH, no dia imediato ao seu vencimento, 
a apólice de seguro renovada conforme mencionado no Parágrafo Segundo do 
subitem 2.7 deste Termo de Referência: multa de 1% (um por cento), calculada sobre 
o valor global do contrato, por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 
IX – Concessionário não submeter à aprovação prévia da Fiscalização da FZB-BH os 
preços dos produtos que serão comercializados ou praticar preços acima dos 
aprovados: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global do contrato, 
por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 
X – Concessionário não abrir a loja nos sábados, domingos, feriados e deixar de 
cumprir o rodízio mencionado no subitem 5.1: multa de 1% (um por cento), calculada 
sobre o valor global do contrato, por dia ou fração de dia despendido até a 
regularização. 
XI – Concessionário descumprir qualquer um dos procedimentos ou normas 
estabelecidos na Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, emitida pela 
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária: multa de 3% (três por cento), 
calculada sobre o valor global do contrato, por dia ou fração de dia despendido até a 
regularização. 
XII – Concessionário não providenciar, em prazo estabelecido pelo DAF, a correção 
de deficiência apontada, conforme disposto no subitem 7.7 deste Termo de 
Referência: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global do contrato, 
por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 
XIII – Concessionário não observar e seguir, juntamente com seus empregados, 
todas as normas de disciplina e de segurança da FZB-BH ou não manter conduta 
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compatível com o exercício da função exercida: multa de 1% (um por cento), 
calculada sobre o valor global do contrato. 
XIV – Concessionário não ter, inclusive seus empregados, postura pautada pela 
excelência e cordialidade no atendimento e relacionamento com usuário ou com os 
agentes públicos da Administração ou com os demais PERMISSIONÁRIOS: multa de 
1% (um por cento), calculada sobre o valor global do contrato. 
XV – Concessionário não realizar o acondicionamento adequado e remoção diária do 
lixo até o local próprio indicado pela FZB-BH: multa de 1% (um por cento), calculada 
sobre o valor global do contrato. 
XVI – Concessionário realizar modificações no local objeto da Permissão de Uso sem 
a prévia autorização da FZB-BH: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor 
global do contrato, por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 
XVII - O Concessionário ou seu empregado não estar identificado com crachá no 
interior da FZB-BH: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato. 
XVIII – Concessionário não providenciar a dedetização e a desratização, conforme 
subitem 7.22: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global do contrato, 
por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 
XIX – Concessionário manter estocados ou expostos para venda produtos não 
autorizados pela FZB-BH: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global 
do contrato, por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 
XX – Concessionário dificultar a fiscalização do DAF ou não cumprir sua orientação 
ou determinação: multa de 3% (três por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato. 
XXI – Concessionário não suspender a venda de qualquer mercadoria ou produto, 
quando a FZB-BH julgar de interesse público ou prejudicar as suas atividades ou 
finalidades: multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor global do contrato, 
por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 
XXII – Concessionário não apresentar em quadro visível os preços de todas as 
mercadorias ou produtos comercializados: multa de 1% (um por cento), calculada 
sobre o valor global do contrato, por dia ou fração de dia despendido até a 
regularização. 
XXIII – Concessionário ou seu empregado não estar devidamente uniformizado e 
portando o Equipamento de Proteção Individual (EPI) estabelecido na legislação: 
multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global do contrato, por dia ou 
fração de dia despendido até a regularização. 
XXIV – Concessionário ou empregado que trabalhar no caixa servir ou manipular 
alimento: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global do contrato, por 
dia ou fração de dia despendido até a regularização. 
XXV – Concessionário realizar ações promocionais e de divulgação de produtos ou 
do empreendimento sem a autorização prévia da FZB-BH: multa de 1% (um por 
cento), calculada sobre o valor global do contrato, por dia ou fração de dia 
despendido até a regularização. 
XXVI – Concessionário ou seu empregado utilizar equipamento sonoro ou qualquer 
outra forma, que produza sons prejudiciais ao meio ambiente: multa de 1% (um por 
cento), calculada sobre o valor global do contrato, por dia ou fração de dia 
despendido até a regularização. 
XXVII - Concessionário ou seu empregado alimentar animais, nas áreas internas da 
FZB-BH, ou deixar restos de alimentos expostos fora dos locais de acondicionamento 
do lixo: multa de 3% (três por cento), calculada sobre o valor global do contrato, por 
dia ou fração de dia despendido até a regularização. 
XXVIII - Concessionário ou seu empregado permanecer nas áreas internas da FZB-
BH após as 18horas: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato. 

11.3.3 – Caberá ainda aplicar à Contratada as seguintes sanções, pela inexecução parcial ou 
total do objeto e demais condições resultantes da contratação: 
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I – Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração 
Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme disposto no inciso III do 
artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 
II – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos 
termos do inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

11.4 – Consistirá motivo para a rescisão unilateral do Contrato, nos termos do inciso I, art. 79 da Lei 
nº 8.666/93: 

11.4.1 - Atraso de pagamento superior a 30 (trinta) dias ou a prática desmesurada de atrasos 
de pagamento. 
11.4.2 - A infringência aos dispositivos deste Termo de Referência, do Edital e seus anexos, 
praticada pelo Concessionário de forma desmesurada. 
11.4.3 – Reputa-se como desmesurado a partir da 3ª (terceira) infringência aos dispositivos 
do Edital e seus anexos. 
11.4.4 – Concessionário transferir para terceiros a Permissão de uso, observado o disposto 
no subitem 7.37. 

11.5 - O pagamento das multas a que se refere esta Cláusula Décima Primeira não exime a 
Contratada da reparação das eventuais perdas e danos ou prejuízos que causar à Contratante ou a 
terceiros em decorrência da execução deste Contrato.  
11.6 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Seção Financeira do Departamento de 
Administração e Finanças da Contratante, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
notificação, sob pena de cobrança judicial ou de outra forma que a Contratante julgar mais 
conveniente. 
11.7 - As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios 
da ampla defesa e do contraditório. 
 
12 – AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA CONCESSIONÁRIA 
12.1. O DAF avaliará, trimestralmente, o desempenho da concessionária quanto à qualidade dos 
serviços prestados, por meio da Avaliação de Desempenho conforme formulários, em anexo, com 
especificação dos critérios que serão utilizados.  
12.2. A Avaliação de Desempenho será realizada por servidor designado pelo DAF. 

12.2.1 - As supervisões que darão subsídio para a Avaliação de Desempenho serão 
realizadas nas dependências do estabelecimento de alimentação, pelos componentes 
descritos no item anterior e acompanhadas pelo preposto e/ou responsável técnico da 
concessionária. A impossibilidade de acompanhamento das supervisões por funcionários da 
concessionária não será impedimento para realização das atividades. 
12.2.2 - Não haverá limites para a realização das supervisões, que serão realizadas em dias 
aleatórios por servidor designado pelo DAF. 
12.2.3 - A concessionária receberá documento contendo o resultado geral da Avaliação de 
Desempenho e terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do recebimento do 
documento, para interpor pedido de reconsideração da Avaliação de Desempenho. A 
reconsideração será avaliada pelo Gestor e Fiscal do Contrato, por igual prazo. Haverá a 
possibilidade de recurso junto ao DAF, em prazo não superior a 5 (cinco) dias contados do 
recebimento do resultado da reconsideração. 
12.2.4 - Além do intuito balizador de acompanhamento da qualidade dos serviços prestados 
pela concessionária, os resultados da Avaliação de Desempenho serão utilizados pela FZB 
para fins de instrução de processo administrativo, nos termos da Lei 8.666/93, para aplicação 
das sanções administrativas cabíveis, quando necessário. 

 
 
13 – ESTIMATIVA DE PREÇO 
Os preços mínimos estabelecidos para a locação de cada unidade estão indicados na tabela a 
seguir. 
 



                                                                                                                                                     

FZB-BH – Concorrência 01/2017 – Página 28 de 97 

POR M² MENSAL

1 RESTAURANTE 25,0  R$     32,87  R$     821,75 

2 SORVETERIA 12,5  R$     32,87  R$     410,88 

3 LANCHONETE 12,5  R$     32,87  R$     410,88 

4 LANCHONETE 12,5  R$     32,87  R$     410,88 

5 CAFETERIA 12,5  R$     32,87  R$     410,88 

6 LANCHONETE 12,5  R$     32,87  R$     410,88 

7 LANCHONETE 12,5  R$     32,87  R$     410,88 

8 LANCHONETE 12,5  R$     32,87  R$     410,88 

 R$  3.697,88 

PREÇOS MÍNIMOS PARA LOCAÇÃO DAS LOJAS

TOTAL 

Nº LOJA ESTABELECIMENTO ÁREA EM M²
VALORES (R$)

 
 

Esses preços foram estabelecidos com base na “Pesquisa do Mercado Imobiliário em Belo 
Horizonte: Aluguéis (Imóvel Comercial – Região Administrativa Pampulha)” elaborado pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais – 
FACE/ UFMG. 
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PRODUTOS AUTORIZADOS 

  

Nº DA 

LOJA
ESTABELECIMENTO PRODUTOS AUTORIZADOS

1 RESTAURANTE
Refeições completas (marmitex) e rápidas (espaguete, porções, tropeiro).

Salgados, sanduíche, refrigerante, cerveja, água e sucos.

2 SORVETERIA Sorvetes, Milk Shakes, picolés, água e sucos.

3 LANCHONETE
Sucos naturais e vitaminas, sanduíches naturais,salada de frutas, tapioca, crepe

suíço, pão de queijo e água.

4 LANCHONETE
Refrigerante, cerveja, coco verde, sanduíches, refeições rápidas (espaguetes,

porções, tropeiro) e água.

5 CAFETERIA
Café, salgados, biscoitos, bombons, bolo, torta, chocolate, sobremesas, balas,

bombons, suco, sanduíches, achocolatado, chá e água.

6 LANCHONETE
Cachorro-quente, iogurte, sanduíches, salgados, pastel frito na hora, mini pizza,

refrigerante, cerveja e água.

7 LANCHONETE
Refrigerante, cerveja, coco verde, sanduíches, refeições rápidas (espaguetes,

porções, tropeiro) e água.

8 LANCHONETE
Refrigerante, cerveja, coco verde, sanduíches, refeições rápidas (espaguetes,

porções tropeiro) e água.

NOTAS:

a) A FZB-BH poderá determinar a exclusão de produtos que provoquem danos ao meio ambiente ou à fauna ou à flora.

b) As lojas somente poderão expor e vender os produtos indicados nesta tabela, outros itens poderão ser incluídos mediante anuência 

prévia e expressa do Departamento de Administração e Finanças, conforme item 7.23 do Termo de Referência. 
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REFORÇO E REFORMA DA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO 

 
PLANILHA DE ORÇAMENTO DE CUSTO 

CÓDIGO  P/ 

MED.
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QTDE.

PREÇO UN. 

(R$)

TOTAL 

(R$)

02.00.00

02.04.10 DE GESSO M2 60 11,66 699,60

02.06.00

02.06.01
DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E 

ALIZAR
M2 3 11,07 33,21

02.09.00

02.09.01 DE REBOCO M2 20 13,13 262,60

02.09.03 CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO M2 20 16,80 336,00

02.10.00

02.10.01
CIMENTADO OU CONTRAPISO DE 

ARGAMASSA(TETO)
M2 450 15,39 6.925,50

02.10.xx RETIRADA DE MANTA ASFALTICA(TETO) M2 450 5,78 2.601,00

02.10.08 DE MARMORITE(PISO) M2 60 15,39 923,40

02.13.00

02.22.01
DE 

PEDRA(MARMORE,GRANITO,ARDOSIA,MARMORITE, 
M2 1 38,91 38,91

02.26.00

02.26.02 50,0 M < DMT <= 100,0 M M3 55 32,83 1.805,65

02.27.02 MECANICA M3 55 2,41 132,55

02.28.00

02.28.04 DMT  > 5 KM M3KM 2200 1,50 3.300,00

xx.xx.xx CAÇAMBA UND 3 323,93 971,79

03.00.00

03.03.02 EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 20 7,54 150,80

03.13.01 DMT  <= 1 KM M3 10 3,17 31,70

03.15.03 MANUAL, COM SOQUETE(PREPARAÇÃO TALUDE) M3 20 49,25 985,06

03.17.00

03.17.01 H <= 1,5 M (PILARETES - Guarda corpo)) M3 1 49,25 49,25

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA INCL. EMPILHAMENTO

DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO

DEMOLIÇAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO

DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO

TRABALHOS EM TERRA

ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS
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04.00.00

04.30.00

06.03.01 AÇO CA-50  D <= 12,5 MM KG 10 10,54 105,40

06.07.20 FCK >= 20,0 MPA M3 1 564,41 564,41

08.00.00

08.01.00

08.01.11 PARA COBERTURA EM TELHA ONDULADA M2 75 58,23 4.367,25

08.13.00

08.13.01
COBERTURA EM TELHA PRECONVC MINIONDA 

COMPLETA INSTALADA OU SIMILAR
M2 75 70,57 5.292,75

08.22.05 EM PLACAS ACARTONADAS M2 40 69,68 2.787,20

08.85.00

08.85.23 Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO =  50 CM M 35 93,44 3.270,40

08.87.45 Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO =  25 CM M 9 33,92 305,28

Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO =  25 CM(pingadeira) M 51 33,92 1.729,92

09.03.03 ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MEDIA = 3,0 CM M2 450 44,52 20.034,00

09.04.02
ARGAMASSA TRAÇO 1:3,ESP.MEDIA= 3,0 INCLUSIVE 

MANTA
M2 450 49,42 22.239,00

09.11.01
TIPO 3 NBR-9952 COM ASFALTO MODIFICADO SBS 

E=4,00M
M2 450 71,59 32.215,50

10.03.09 D= 110 MM (4") M 12 101,96 1.223,52

10.10.04 D= 100 MM M 50 33,36 1.668,00

10.20.11 COM CANOPLA DL-1416 D= 1/2" FABRIMAR/SIMILAR UN 2 97,98 195,96

10.20.12 COM CANOPLA DL-1416 D= 3/4" FABRIMAR/SIMILAR UN 2 103,16 206,32

10.20.13 CANOPLA D= 3/4" FABRIMAR/SIMILAR UN 10 34,71 347,10

10.22.00

10.22.46 CANOPLA  D=1 1/2"FABRIMAR OU SIMILAR UN 10 46,28 462,80

10.24.00

10.24.14
TORNEIRA AQUAPRESS ANTIVANDALISMO 1180/AV 

FABRIMAR OU SIMILAR
UN 10 386,60 3.866,00

COBERTURA EM TELHA PVC

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

REGISTRO DE GAVETA

TORNEIRA

FUNDAÇOES

BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA)

COBERTURAS E FORROS

ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU
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10.41.00

10.47.00

10.47.03
BEBEDOURO MG-F 80 INOX            LIDER OU 

SIMILAR
UN 2 1.586,48 3.172,96

10.47.08
BEBEDOURO PARA DEFICIENTE INOX  LIDER OU 

SIMILAR
UN 2 1.735,35 3.470,70

10.48.02
PORTA TOALHA DE PAPEL CROMADO NOVOMOY 

OU SIMILAR
UN 4 113,16 452,64

10.48.03 PAPELEIRA EM GANCHO CROMADO UN 10 52,69 526,90

10.48.09
PORTA SABAO LIQUIDO REF. SG4001 COLUMBUS OU 

SIMILAR
UN 10 61,00 610,00

10.48.15
ASSENTO BRANCO PARA VASO    500-100    

CELITE/SIM
UN 10 35,16 351,60

10.70.17 40 X  40 X 100 CM UN 2 472,26 944,52

12.03.20
60X165CM, EM MDF, MARCO FERRO L 1 1/4X1/8", 

TARJ.LIVRE OC.
UN 8 462,76 3.702,08

12.04.41
90 X 210 DEF.FIS.C/PROT.PLURIG.H=40CM E BARRA 

CROM
UN 2 925,52 1.851,04

12.60.01
ARMÁRIO TIPO FRAUDÁRIO FIXO EM PAREDE 

CONFORME EXISTENTE
UN 2 1.041,21 2.082,42

13.00.00

13.76.27
PF2-PORTA DE ABRIR - VENEZIANA - CHAPA - 

0,7X2,8 M
UN 1 1.661,03 1.661,03

14.05.05
CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A 

COLHER
M2 10 7,60 76,00

14.05.31 REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA M2 10 32,54 325,40

14.07.01
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E TETOS 

EM GESSO
M2 40 20,21 808,40

14.15.04 BRANCO 05X05 CM, EXTRA M2 45 49,75 2.238,75

14.15.05 BRANCO 15X15 CM, EXTRA M2 25 62,32 1.558,00

14.15.06 BRANCO 20X20CM, EXTRA M2 30 76,68 2.300,40

15.06.07 E= 3,0 CM M2 10 43,96 439,60

15.31.09 MARMORITE CINZA - JUNTA PLASTICA 1 X 1 M M2 60 103,90 6.234,00

15.35.00

15.35.25
CONC.10MPA 6CM, ARG.1:3 2CM, JUNTA SECA 3M 

MANUAL
M2 5 68,74 343,70

15.48.04 H= 7 CM M 10 13,00 130,00

16.20.01 E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON M2 4 334,03 1.336,12

BEBEDOURO E FILTRO

SERRALHERIA

PISO DE CONCRETO (PATIO)

VASO SANITARIO
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17.00.00

17.15.00

17.15.04
FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO COM FUNDO 

PREPARADOR
M2 650 15,73 10.224,50

17.25.23
ACETINADO S/MASSA OLEO FUNDO BR. 

ESQUADRIA MADEIRA OU PEDRA
M2 71 28,92 2.053,32

17.25.35
ACETINADO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM 

SUPERF.METALICA
M2 153 27,05 4.138,65

FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO COM FUNDO 

PREPARADOR(ÁREA DE SERVIÇO)
M2 84 15,73 1.321,32

18.08.31 DE ARDOSIA E=3 CM APOIADA CONSOLE METALON M2 1 311,74 311,74

172.793,62

DIVERSOS

GUARDA CORPO 2 1/2" M 10 30,00 300,00

GRAMA SÃO CARLOS M2 40 20,00 800,00

0,00

173.893,62TOTAL

PINTURA

PINTURA ACRILICA

Obs.: Preços estimados embasados em Planilha da SUDECAP.
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MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO 

 
1 - LOCALIZAÇÃO 
A Praça de Alimentação da Fundação Zoo-Botânica está situada no interior do Jardim Zoológico – 
Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 8000, Pampulha, CEP 31.365-450. 

 
2 - DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
A edificação com área total estimada de 780m², em formato circular, é composta por 8 (oito) lojas 
comerciais, sendo 7(sete) de 12,5m² de área e uma de 25,00m². As instalações sanitárias 
(masculina e feminina) perfazem cada uma área estimada de 30,00m². Na área central existe uma 
torre com base circular que serve para armazenamento de água. Entre a caixa d’água e as lojas 
comerciais existe uma área de acesso que eventualmente serve para depósitos emergenciais. 
Circulando a edificação existe um piso em marmorite, sendo 2,10m coberto por uma estrutura 
revestida por gesso e uma área descoberta onde são colocadas cadeiras para os usuários das 
lanchonetes. 
O acesso à Praça de Alimentação é feito por meio de 04 acessos, um em nível com a Rua, e outros 
três em escada. 

 
Resumo das áreas: 
Área interna (em torno da caixa d’água):  55,40m² 
Área interna da caixa d’agua:   4,52m² 
Área de acesso à área de serviço:   15,60m² 
Loja 1:       25,00m² 
Loja 2 a Loja 8 (7x) 7 x 12,50:   87,50m² 
IS Masculina:      30,00m² 
IS Feminina:      30,00m² 
Área externa coberta pelo gesso:   81,00m² 
Área externa sem cobertura:    450,00m² 
ÁREA TOTAL:     779,02m² 
 
3 - INÍCIO DAS OBRAS 
Executar tapume com compensado 10 mm, quando necessário separar a obra do público visitante. 
 
4 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
Cobertura, piso marmorite, gesso, ladrilhos hidráulicos, azulejos, esquadrias, etc. 
Todos os serviços deverão ser executados com esmero, evitando danos à edificação. 
A obra deverá providenciar de imediato a contratação de caçambas para armazenamento dos 
resíduos e posterior transporte para o centro de tratamento de resíduos da PBH. 
A remoção da cobertura (revestimentos, mantas, calhas, rufos, etc.) deverá ser efetuada com o 
emprego de equipamentos e ferramentas adequadas, evitando o lançamento de qualquer material 
ou elemento em queda livre. 
Orientações e cuidados especiais deverão ser observados para evitar o acúmulo de materiais ou 
entulhos que provoquem sobrecarga em pisos ou peças estruturais ou pressão lateral excessiva 
em paredes ou em outros elementos da edificação. 
Os serviços de retirada deverão ser executados de modo a proporcionarem níveis máximos de 
reaproveitamento. Todos os materiais possíveis de reaproveitamento deverão ser limpos, livres de 
argamassa ou outros materiais agregados, selecionados e guardados convenientemente até sua 
remoção do canteiro de serviços, conforme orientação da Fiscalização. 
Haverá demolição, remoção e substituição: 
 Do forro de gesso nos tetos das áreas externas, no teto dos sanitários e lojas onde houver 
placas danificadas; 
 Das portas de madeira das lojas e metálicas, inclusive alisares, dos sanitários masculinos e 
femininos; 
 Do revestimento e da manta asfáltica do teto geral; 
 Dos azulejos danificados da fachada, dos sanitários masculinos e femininos; 
 Do marmorite nas áreas que apresentarem fissuras; 
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A remoção do material demolido deverá ser realizada de forma satisfatória, não prejudicando as 
condições de tráfego das vias utilizadas. 
Relacionamos abaixo as principais considerações sobre o uso adequado de caçambas em Belo 
Horizonte: 
  Certificar se a empresa e seus equipamentos estão licenciados de acordo com a Lei nº 8459 
de 04 de dezembro de 2002. 
  As caçambas deverão conter tarjas refletoras, nome da empresa e número do telefone. 
  A caçamba não poderá, em hipótese alguma, ser removida do local onde a empresa 
contratada estacioná-la. 
  É proibido qualquer tipo de incineração no interior da caçamba, assim como ultrapassar ao 
limite da capacidade de carga (sujeito a multa). 
  É proibido limpar pincéis e rolos sujos de tinta nas caçambas. 
  É proibido deixar a caçamba carregada na obra ou em vias públicas. 
 
5 - LIMPEZA DA OBRA 
O local da obra deverá ser completamente limpo (varrido), ao final de cada jornada diária de 
trabalho. Pisos, revestimentos, vidros, ferragens, aparelhos e metais sanitários, aparelhos de 
iluminação etc. deverão ser cuidadosamente lavados, devendo ser removidos quaisquer vestígios 
de tintas, manchas e argamassa. 
 
6 - LAJE DO TETO 
A manta asfáltica e impermeabilizante e o revestimento do teto serão integralmente substituídos e 
removidos. A nova manta asfáltica será pré-fabricada tipo NBR-9952 com asfalto modificado SBS, 
E=4 mm A camada de regularização terá E=3 cm, traço cimento areia – 1:3. 
As superfícies das lajes impermeabilizadas devem possuir 0,5% de declividade mínima. 
Sugerimos colocar pingadeiras nas bordas da laje para evitar infiltrações laterais e danos aos 
azulejos da fachada. 
 
7 - TELHADO 
Em frente as lojas 1 e 2 (varandão) será construído um telhado novo de aproximadamente 75m² em 
telhas Preconvc, minionda, com estrutura de madeira paraju. 
O telhado deverá ser executado com os acessórios de fixação, vedação etc., recomendados pelo 
FABRICANTE e deverá apresentar fiadas absolutamente alinhadas e paralelas entre si. 
Na instalação das telhas com recobrimento longitudinal e lateral, os cantos justapostos das duas 
peças intermediárias deverão ser convenientemente cortados, de modo que, em nenhum ponto de 
recobrimento, ocorram superposições superiores a três espessuras. 
 
Precisam ser seguidas as seguintes recomendações: 
 Não pisar ou caminhar diretamente sobre as telhas; usar tábuas apoiadas em três terças; 
 Em coberturas muito inclinadas, amarrar as tábuas; 
 As telhas devem ser cortadas com ferramentas apropriadas; 
 Os cortes devem ser feitos no chão, por medida de segurança; 
 Limpar as telhas cortadas antes de colocá-las no telhado. 
 
As telhas deverão ser fixadas com acessórios apropriados de acordo com as orientações do 
fabricante; 
O corte e a furação das telhas deverão ser executados de modo a não apresentarem arestas 
trincadas ou rebarbas, utilizando-se serras e brocas adequadas a cada serviço, não sendo 
admitidas furações executadas com prego ou punção. 
Deverá ser usada a massa de vedação sempre que as chapas sejam fixadas por acessórios que a 
perfurem. É necessário aplicar uma porção de massa de vedação entre a chapa e a arruela, 
completando assim o preenchimento do furo. 
As telhas devem ser descarregadas uma de cada vez. Durante o transporte, nunca flexionar as 
telhas no sentido de sua largura. 
As telhas deverão ser armazenadas em local de superfície plana, firme e livre de entulhos, 
apoiadas em três pontaletes paralelos, sendo um no centro e os outros a 10 cm de cada borda. 
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Não será permitido o uso de telhas que apresentem defeitos de fabricação ou de manuseio 
inadequado, tais como: trincas, protuberâncias, depressões, remendos, etc. 
 
8 - CALHAS METÁLICAS 
Confeccionadas em chapa galvanizada de aço 22GSG, com espessura de 0,8mm. 
O caimento das calhas deve ser de, no mínimo, 0,5%. 
A fixação de peças em chapas galvanizadas deve ser executada através de rebites e parafusos 
galvanizados e buchas plásticas, embutidos com argamassa ou com utilização de mastiques. 
No caso de calhas ou rufos embutidas em platibandas ou alvenarias, verificar se foram prévia e 
adequadamente instalados, soldados e testados quanto ao funcionamento e à inexistência de 
defeitos e/ ou vazamentos. 

 
9 - RUFOS E CONTRA-RUFOS METÁLICOS 
Executados em chapas de aço galvanizado 24GSG, com espessura de 0,65mm de acordo com 
projeto e especificações. 
Utilizar, para a fixação nas alvenarias, argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Os rufos após 
assentados devem ficar totalmente estanques. 
 
10 - CAPEAMENTO METÁLICO (CHAPINS DA PLATIBANDA) OU PINGADEIRA 
Executados em chapas de aço galvanizado 24GSG, com espessura de 0,65mm. 
 
11 - PLATIBANDA 
Os azulejos da platibanda e fachada, em diversos locais, estão soltos e desalinhados. Deverão ser 
retirados com cuidado, procurando o máximo de reaproveitamento, e reassentados sobre 
argamassa comercial. O emboço deve ser apicoado e limpo antes de receber a argamassa. 
Considerações gerais sobre o assentamento dos azulejos 
Os cortes necessários nas peças deverão ser executados com ferramenta elétrica de corte. 
As juntas de movimentação deverão ser preservadas e preenchidas com material selante, tipo 
mastigue. 
Juntas estruturais, porventura existentes, devem ser respeitadas, em posição e largura, em toda a 
espessura do revestimento. 
 
12 - GUARDA CORPO 
Na parte posterior da edificação, entre a escada e o alinhamento da IS Masculina haverá a 
instalação de um guarda-corpo, com aproximadamente 10m de extensão, assente sobre pilaretes 
de concreto, diâmetro 30 cm, com altura variável entre 0,60m a 1,20m, espaçados a cada 2,25m, 
em média. 
O guarda corpo deverá ser em tubos metálicos, diâmetro 2 ½”, conforme normas do Corpo de 
Bombeiros de BH. 
O talude deverá ser refeito e coberto por grama. 
 
13 - PISO 
Em diversos locais o piso de marmorite apresenta fissuras. Estas áreas devem ser refeitas, 
procurando-se aproximar ao máximo da granulometria e da coloração do piso existente, em quadros 
1 x 1 m, com juntas de plástico, principalmente entre loja 01 e sanitários, nas escadarias, em frente 
à loja 8 e entre as lojas 4 e 5. 
 
Contrapiso em Concreto 
O contrapiso deverá ser composto por uma argamassa de consistência seca (farofa) no traço 1:3 
(cimento e areia) e espessura mínima de 3 cm. 
 
Orientações para Execução 
A base para o recebimento do contrapiso e de qualquer outra argamassa de assentamento ou 
acabamento final deverá estar limpa, isenta de poeiras, restos de argamassa e outras partículas que 
poderão ser removidos através de varrição ou lavagem da superfície. 
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Para aumentar a aderência do contrapiso à base, deverá ser executada, antes do lançamento desta 
argamassa de regularização, camada de ponte de aderência, constituída de uma mistura de 
cimento e areia fina (1:1), em volume, sendo facultado o uso de adesivos. É importante garantir que 
esta camada ainda esteja úmida quando do lançamento do contrapiso 
As referências de nível devem ser obtidas através de taliscas assentadas com a mesma argamassa 
do contrapiso. Deverão ser previstas taliscas junto aos ralos, quando existentes, de modo a garantir 
o caimento necessário. 
 
14 - GESSO 
Em frente a Loja 1, parte do teto de gesso será refeito utilizando placas acartonadas. 
Nos demais locais, os pontos que apresentarem danificados deverão ser corrigidos pontualmente. 
As irregularidades deverão ser corrigidas com massa corrida e lixadas para receber a pintura. 
 
15- INSTALACÕES SANITÁRIAS 

15.1 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA MASCULINA 
A porta veneziana metálica, 0,70cm x 2,80m (entrada) deverá ser substituída por outra, com 
fechadura nova. Os azulejos que contornam os marcos das portas devem ser substituídos 
por outros novos e similares, onde estiverem danificados. 
As portas de madeira das lojas deverão ser substituídas por outras novas de madeira de lei, 
prancheta completa, 60cm x165cm, com marco de ferro, dobradiças novas e tarjetas 
livre/ocupado. A porta do WC com acessibilidade deverá ser substituída por outra nova, em 
madeira de lei, prancheta completa, 90cm x 2,10m, deficiente físico, com proteção de 
plurigoma, H=40cm, e barra cromada. 
Os azulejos que contornam os marcos das portas devem ser substituídos por outros novos e 
similares, onde estiverem danificados. 
O gesso do teto deverá ser reparado em alguns pontos. Se necessário, deverá ser 
substituído integralmente. Todas as 05 torneiras deverão ser substituídas por outras novas 
da Fabrimar, Aquapress, Antivandalismo, 1180/AV ou similar. 
As válvulas de descargas deverão receber canoplas. 
Papeleira em gancho, cromada e porta toalhas de papel, cromada, novomoy ou similar e 
porta sabão líquido ref. SG 4001, Columbus, deverão ser instaladas. 
Os vasos deverão receber assento branco, modelo 500-100 da Celite ou similar. 
Colocar Espelho Nacional E=4 mm, com parafuso fineson. 

 
15.2 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA FEMININA 
 Os azulejos que contornam os marcos das portas devem ser substituídos por outros novos 
e similares, onde estiverem danificados. 
As portas de madeira das lojas deverão ser substituídas por outras novas de madeira de lei, 
prancheta completa, em MDF, 60cm x165cm, com marco de ferro, dobradiças novas e 
tarjetas livre/ocupado. A porta do WC com acessibilidade deverá ser substituída por outra 
nova, em madeira de lei, prancheta completa, 90cm x 2,10m, deficiente físico, com proteção 
de plurigoma, H=40 cm, e barra cromada. 
Deverá ser colocado armário tipo fraldário, fixo na parede, similar ao existente. 
O gesso do teto deverá ser reparado em alguns pontos. Se necessário, deverá ser 
substituído integralmente. 
Todas as 05 torneiras deverão ser substituídas por outras novas da Fabrimar, Aquapress, 
Antivandalismo, 1180/AV ou similar. 
As válvulas de descargas deverão receber canoplas. 
Os vasos deverão receber assento branco, modelo 500-100 da Celite ou similar. 
Papeleira em gancho, cromada e porta toalhas de papel, cromada, novomoy ou similar e 
porta sabão líquido ref. SG 4001, Columbus, deverão ser instalados. 
Colocar Espelho Nacional E=4 mm, com parafuso fineson. 

 
16 - REVESTIMENTOS - PAREDES 
Nas paredes das lojas que dão para a área interna, todas as partes soltas e com infiltração deverão 
ser raspadas com uma espátula. Limpar toda a parede com um pano limpo e úmido ou vassoura de 
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pelos. Cobrir todas as irregularidades da parede com massa corrida acrílica. Entre as demãos, lixar 
com lixa de massa nº120. Depois de feito todos os acertos, esperar que a massa fique seca 
totalmente, em seguida, lixe toda a superfície com a lixa de massa nº220. Limpe bem a parede com 
um pano limpo e úmido ou uma vassoura de pelos. Aplicar reparador, ref.: Suvinil ou equivalente e 
posteriormente aplicar duas demãos da tinta especificada no projeto. 
Adotar esse procedimento em todas as paredes, onde houver necessidade de pintura. 
 
17- SERVIÇOS DIVERSOS 
17-1 Construir uma caixa de alvenaria (esgoto) com tampa de concreto, Padrão SUDECAP 
Superintendência de Desenvolvimento da Capital, 40cm x 40cm x165cm, em substituição à 
existente; 
17-2 Na loja 2, colocar nova bancada em ardósia, espessura 3 cm, em substituição à bancada 
existente. 
 
18 - PINTURA 
18.1 – Tinta acrílica fosca, sem massa, com fundo preparador, na cor verde, sobre os azulejos da 
fachada; 
18.2- Tinta acrílica, cor branco neve, no teto externo (forro de gesso) e nos tetos dos sanitários e 
lojas; 
18.3- Tinta a óleo, acetinado, sem massa, sobre fundo BR, para esquadria de madeira, para as 
portas dos sanitários masculino e feminino; cor cinza médio; 
18.4 – Tinta esmalte sintético sobre fundo antioxidante, para as portas metálicas, cor cinza médio; 
18.5 – Tinta acrílica, cor cinza claro, sobre fundo preparador, para as paredes da área de serviço. 
 
19 - LIMPEZA DA OBRA 
Durante as obras, a Praça de Alimentação estará aberta ao público, exigindo dos permissionários e 
construtores uma limpeza diária e permanente. 
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CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

1. Para fins de pontuação as faltas serão classificadas em leve, média, grave e gravíssima. 
2. A Nota geral da Avaliação de Desempenho será obtida da seguinte forma: 
NAD = 100 - Σpd 
Onde: 
Σpd = somatório dos pontos descontados relativos às irregularidades verificadas nas supervisões e 
controles, conforme tabela abaixo: 
3. Serão atribuídos pontos por cometimento de falta(s), em cada avaliação de acordo com os 
critérios dispostos na tabela abaixo: 

IRREGULARIDADES
PONTOS A SEREM 

DESCONTADOS

Preços cobrados nos itens do estabelecimento consideravelmente superiores ao

praticado no mercado de Belo Horizonte e região, por fiscalização.
3

Descumprimento dos horários de abertura e fechamento do estabelecimento, por

ocorrência verificada. 
3

Deixar de atender as demandas por refeições em virtude da falta de alimentos, por

ocorrência verificada. 
3

Ausência ou inadequação de placas/etiquetas de identificação dos produtos, por

fiscalização. 
3

Reclamação formal (protocolada na FZB-BH ou devidamente registrada junto ao

Departamento de Administração e Finanças) dos usuários quanto ao atendimento

ou qualidade dos produtos servidos, por ocorrência.

3

Deixar de disponibilizar a máquina para cartão de crédito e débito, por ocorrência

verificada. 
3

Resultado do relatório técnico sobre a análise dos critérios de qualidade baseados

na Resolução RDC nº. 216/04
3

L
e

v
e

 
Funcionários trajando uniformes sujos ou não adequados à função, por funcionário.

4

Denúncias formais e comprovadas de irregularidades em geral no âmbito do

contrato administrativo e das disposições editalícias, por ocorrência. A reclamação

ou denúncia deverá ser protocolada na FZB-BH ou devidamente registrada junto ao

Departamento de Administração e Finanças, para que tenha validade.

4

Apresentar cardápio consideravelmente destoante do cardápio de referência, por

ocorrência verificada. 
4

Resultado do relatório técnico sobre a análise dos critérios de qualidade baseados

na Resolução RDC nº. 216/04.
4

M
é

d
io

Servir, posteriormente, alimentos preparados que não foram vendidos no dia de seu

preparo, por ocorrência verificada. 
5

Presença de alimentos com prazo de validade vencido, por gênero de produto. 
5

Ausência ou inexecução de Plano Integrado de Manejo e Controle de Pragas

Urbanas, por fiscalização. 
5

Funcionário que trabalha no caixa manipulando/dispensando os alimentos, por

ocorrência verificada. 
5

Resultado do relatório técnico sobre a análise dos critérios de qualidade baseados

na Resolução RDC nº. 216/04.
5

G
ra

v
e
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Interromper os serviços do restaurante por insuficiência de pessoal ou de insumos

para preparação dos alimentos, por ocorrência verificada. 
7

Uso de preparações prontas e não servidas na preparação de outras refeições, por

ocorrência verificada. 
7

Ocorrência de casos de intoxicações alimentares, por denúncia confirmada. 7

Falta de higiene ou higienização inadequada de hortaliças, frutas, utensílios e

equipamentos, por fiscalização. 
7

Não apresentar os alvarás de funcionamento e do órgão de vigilância sanitária nos

prazos legais, por fiscalização. 
7

Resultado do relatório técnico sobre a análise dos critérios de qualidade baseados

na Resolução RDC nº. 216/04.
7

G
ra

v
ís

s
im

o

 
4. É reservada ao Fiscal a discricionariedade de imputar desconto de pontuação em virtude de 
outras irregularidades não discriminadas neste instrumento, atentando-se aos princípios da 
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e impessoalidade. 
 
5. Será considerado insuficiente o resultado da Avaliação de Desempenho inferior a 70 pontos. 
 
6. Ao acumular três notas de Avaliação de Desempenho consecutivas insuficientes, ou seja, NAD 
menor que 70 pontos por três vezes consecutivas, o Departamento de Administração e Finanças 
providenciará a respectiva instrução de processo administrativo para apuração dos fatos e, se for o 
caso, aplicação de sanções administrativas, observados os princípios do devido processo legal, 
ampla defesa e contraditório.  
 
7. A concessionária também estará sujeita a litigar em processo administrativo no âmbito do 
Departamento de Administração e Finanças e do contrato de Permissão se, também, acumular 
intercaladamente cinco resultados de Avaliação de Desempenho insuficientes.  
 
8. Ressalta-se que a decisão do Departamento de Administração e Finanças de processo 
administrativo pode implicar, segundo a lei 8.666/93, em arquivamento do processo isento de 
qualquer sanção administrativa ou em advertência, multa, rescisão do contrato, impedimento 
temporário para contratar com a Administração Pública ou aplicação de sanção por inidoneidade. 
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CRITÉRIOS DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE QUALIDADE BASEADOS NA 
RESOLUÇÃO ANVISA RDC Nº. 216/04 

Esta tabela prevê os critérios que serão utilizados pelo servidor, do Departamento de Administração 
e Finanças – DAF, designado para fiscalização, a fim de avaliar a qualidade dos serviços prestados 
consoante às diretrizes do Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, 
instituído por meio da Resolução ANVISA RDC nº. 216/04. 
 

EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS C NC NA

Fluxo de atividades ordenado, prevenindo a contaminação cruzada.

Controle de acesso de terceiros às instalações.

Piso, parede e tetos livres de rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, infiltrações, bolores, descascamentos.

Portas e janelas ajustadas aos batentes.

Aberturas externas das áreas de armazenamento e preparação de alimentos, inclusive o sistema de exaustão, são

providas de telas milimetradas para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas.

Ralos são sifonados e grelhas possuem dispositivo que permita seu fechamento.

Caixas de gordura e de esgoto estão em estado adequado de conservação e funcionamento.

Áreas internas do estabelecimento sem a presença de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente ou presença de

animais.

Limpeza dos componentes do sistema de climatização, troca de filtros e manutenção programada e periódica destes

equipamentos registradas e realizadas conforme legislação específica.

Coletores de resíduos dotados de tampa e acionados sem contato manual.

Lavatórios exclusivos para a higiene das mãos na área de manipulação possuem sabonete líquido inodoro anti-séptico 

ou sabonete líquido inodoro e produto anti-séptico, toalhas de papel não reciclado ou outro sistema higiênico e seguro

de secagem das mãos e coletor de papel,acionado sem contato manual.

Equipamentos, móveis e utensílios que entram em contato com os alimentos são de materiais que não transmitem

substâncias tóxicas, odores e sabores aos mesmos, cumprindo as recomendações de legislação específica.

Equipamentos, móveis e utensílios que entram em contato com alimentos são mantidos em estado adequado de

conservação e são resistentes à corrosão e a repetidas operações de limpeza e desinfecção.

Realização de manutenção programada e periódica dos equipamentos e utensílios e calibração dos instrumentos ou

equipamentos de medição, apresentando registro da realização dessas operações.

Superfícies dos equipamentos, móveis e utensílios utilizados na preparação, embalagem, armazenamento,

transporte, distribuição e exposição à venda dos alimentos são lisas, impermeáveis, laváveis e sem a presença de

imperfeições que possam comprometer a higienização dos mesmos e serem fontes de contaminação dos alimentos.

Higienização de instalações, equipamentos, móveis e Utensílios C NC NA

Instalações, equipamentos, móveis e utensílios em condições higiênicosanitárias apropriadas.

Área de preparação do alimento higienizada quantas vezes necessárias e imediatamente após o término do trabalho.

Manutenção de registro de operações não rotineiras de limpeza e, se for o caso, de desinfecção das instalações e

equipamentos.

Ausência de substâncias odorizantes e ou desodorantes nas áreas de preparação e armazenamento dos alimentos.

Utensílios e equipamentos utilizados na limpeza e higienização das instalações não são os mesmos usados para

higienização dos equipamentos e utensílios que entram em contato com o alimento.

CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS C NC NA

Realização de ações eficazes e contínuas para o controle de vetores e pragas urbanas, conforme legislação

específica.

Uso de detergentes e desinfetantes recomendados pelo Ministério da Saúde para o controle de vetores e pragas.
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA C NC NA

Gelo para utilização em alimentos é fabricado a partir de água potável e mantido em condição higiênico-sanitária que

evite sua contaminação.

Reservatório de água sem rachaduras, vazamentos, infiltrações, descascamentos dentre outros defeitos e em

adequado estado de higiene e conservação, e que esteja Devidamente tampado.

Reservatório de água higienizado, em um intervalo máximo de seis meses, com registros da operação.

MANEJO DOS RESÍDUOS C NC NA

Recipientes para conter os resíduos são identificados e íntegros, de fácil higienização e transporte.

Coletores utilizados para deposição dos resíduos das áreas de preparação e armazenamento de alimentos com

tampas acionadas sem contato manual.

Resíduos não são estocados em local aberto e/ou próximos à área de preparação e armazenamento dos alimentos.

MANIPULADORES C NC NA

Registro do controle da saúde dos manipuladores.

Manipuladores com lesões e sintomas de enfermidades que comprometem a qualidade higiênico-sanitária dos

alimentos, não se encontram em contato direto com os alimentos.

Adequação dos manipuladores quanto aos uniformes de trabalho (limpos, conservados, cor branca) e asseio pessoal

(cabelos presos e protegidos por redes; ausência de barba e bigode; unhas curtas, limpas e sem esmalte; ausência

de adornos e maquiagens).

Presença de cartazes e outros materiais que orientam os manipuladores sobre a correta lavagem das mãos e

demais hábitos de higiene.

Existência de documentação que comprove a capacitação periódica dos manipuladores de alimentos em temas

relacionados à higiene pessoal, manipulação de alimentos e doenças transmitidas por alimentos.

Matérias-primas, ingredientes e embalagens C NC NA

Presença de critérios para recebimento e conferência das matériasprimas, dos ingredientes e das embalagens.

Matérias-primas, ingredientes e embalagens são armazenados em local limpo e organizado, devidamente

identificadas e dentro do prazo de validade para utilização.

Matérias-primas, ingredientes e embalagens são armazenados sobre paletes, estrados e/ou prateleiras, com

espaçamento para garantir ventilação e limpeza.

Presença de paletes ou prateleiras de material liso, resistente, impermeável e lavável.

Preparação do Alimento C NC NA

Matérias-primas, ingredientes e embalagens utilizadas para a preparação do alimento em condições higiênico-

sanitárias adequadas.

Realização de medidas que minimizam o risco de contaminação cruzada, evitando o contato direto ou indireto entre

alimentos crus, semi-preparados e prontos para o consumo.

Matérias-primas e ingredientes caracterizados como produtos perecíveis expostos à temperatura ambiente somente

pelo tempo mínimo necessário para a preparação do alimento.

Presença de identificação de matéria-prima e ingredientes que não foram utilizados em sua totalidade, quanto às

informações: designação do produto, data de fracionamento, prazo de validade após a abertura e retirada da

embalagem original.

Adoção de medidas que garantam a eficácia do tratamento térmico de alimentos (aferição de temperatura e tempo de

cocção).

Adoção de medidas que garantam que o óleo e gorduras utilizadas em frituras não constituam uma fonte de

contaminação química do alimento preparado.

Utilização de óleo de fritura em temperaturas inferiores a 180°C e sem formação de espuma e fumaça.

Adequação no processo de descongelamento de alimentos, o qual deve ser refrigerado em temperatura inferior a 5ºC

ou em forno de microondas.

Ausência da prática de recongelamento de alimentos já descongelados.
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Tempo e temperatura de exposição dos alimentos preparados obedecem aos critérios estabelecidos pela legislação

vigente.

Resfriamento dos alimentos preparados em acordo com os critérios estabelecidos pela legislação vigente.

Conservação sob refrigeração a 4°C de alimentos preparados em prazo inferior a 5 dias.

Presença de designação, data de preparo e prazo de validade no invólucro de alimentos preparados armazenados

sob refrigeração ou congelamento.

Implementação e documentação que comprove o controle e garantia da qualidade dos alimentos preparados.

Alimentos consumidos crus passaram por adequado processo de higienização e foram higienizados utilizando

produtos regularizados por órgão competente do Ministério da Saúde.

Exposição ao consumo de alimentos preparados C NC NA

Áreas de exposição do alimento preparado e área de consumação em condições higiênico-sanitárias adequadas.

Equipamentos, móveis e utensílios disponíveis na área de consumação em número suficiente e em adequado estado

de conservação.

Manipuladores não oferecem risco de contaminação dos alimentos preparados.

Equipamentos de exposição ou distribuição de alimentos preparados com monitoramento de temperatura e em

estado adequado de higiene, conservação e funcionamento.

Equipamento de exposição do alimento preparado possui barreiras de proteção que previnam a contaminação do

mesmo.

Utilização de utensílios de consumação do alimento (pratos, talheres, copos, etc.) descartáveis ou higienizados

adequadamente, devendo ainda estar armazenados em local protegido.

Ausência de ornamentos e plantas na área de consumação que sejam fonte de contaminação para os alimentos

preparados.

Área reservada para o pagamento de despesas.

Funcionários responsáveis pelo recebimento de despesas não manipulam alimentos preparados, estejam eles

embalados ou não.

Presença de Manual de Boas Práticas de Fabricação em local acessível a funcionários e fiscalização sanitária.

Documentação e registro C NC NA

Presença de Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) nos seguintes temas: Higienização de instalações,

equipamentos e móveis; Controle integrado de vetores e pragas urbanas; Higienização do reservatório e Higiene e

saúde dos manipuladores.

POP com informações suficientes, de acordo com a legislação vigente.

POP possuem instruções sequenciais das operações e a frequência de execução, especifica o nome, o cargo e/ou a

função dos responsáveis pelas atividades.

POP se encontram aprovados, datados e assinados pelo responsável do  estabelecimento.

Manutenção de registros por um período mínimo de 30 dias contados a partir da data de preparação dos alimentos.

Responsabilidade C NC NA

Manipulador de alimentos com capacitação comprovada nos seguintes temas: contaminantes alimentares, doenças

transmitidas por alimentos, manipulação higiênica dos alimentos e Boas Práticas.  
 
O estabelecimento será avaliado considerando, consoante aos critérios apresentados, em conforme 
(C), não conforme (NC), ou não se aplica (NA). O resultado da avaliação será convertido em 
número, em que será analisado o percentual de desconformidade no universo dos critérios 
estabelecidos. A partir do percentual de desconformidade a concessionária estará sujeita à perda de 
pontos conforme tabela a seguir: 
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Grau da infração
Pontos a serem 

descontados

Percentual de não 

conformidades

Leve 3 0,0 a 7,5%

Médio 4 7,6 a 15,1%

Grave 5 15,2 a 22,7%

Gravíssimo 7 22,8 a 30%  
 
O resultado desta avaliação técnica será utilizado para fins de avaliação do desempenho da 
concessionária. 
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ANEXO I.I 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 
1 – OBJETO 
Permissão de Uso de espaço público da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte (FZB-BH), 
localizada na Avenida Otacílio Negrão de Lima nº 8.000 – Bairro Pampulha – Belo Horizonte – MG, 
para a exploração de atividades comerciais varejistas de Restaurante/Lanchonete, conforme 
especificações e condições definidas neste Termo. 
 
2 – DETALHAMENTO DO OBJETO 
2.1-A área, objeto do presente Termo de Referência, destina-se, exclusivamente, à implantação dos 
seguintes serviços: 
- Lanchonete/Restaurante: Espaço de 240 m² de área coberta, composto de 02 banheiros, 01 
cozinha, 01 copa, 01 depósito e 01 salão coberto para refeições e lanches com capacidade para 16 
mesas com 04 cadeiras, 02 cômodos para depósito, 01 balcão em alvenaria para atendimento e 
área descoberta com capacidade para 80 mesas com quatro cadeiras, localizado nas dependências 
da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte. 
2.2. As condições de implantação, operação, administração, prestação de serviços ao público e de 
manutenção, conservação e modernização, deverão respeitar, rigorosamente, as diretrizes e 
princípios da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte e as condições e exigências previstos 
neste Instrumento. 
2.3. Os produtos e a prestação de serviços ofertados pelo PERMISSIONÁRIO aos consumidores 
deverão seguir todos os padrões de higiene, conservação e apresentação de normas expedidas 
pelos órgãos competentes. Fica obrigado o PERMISSIONÁRIO a possuir alvarás, como exemplo o 
alvará sanitário, e outras licenças necessárias à execução do objeto do contrato. 
2.4. A loja possui piso cerâmico, redes de água, esgoto e elétrica. O PERMISSIONÁRIO será 
responsável pela instalação dos padrões da CEMIG e COPASA e pelo pagamento da energia 
elétrica, da água e esgoto. 
2.5 – O maior fluxo de visitantes ocorre aos sábados, domingos e feriados, nas férias de janeiro, 
julho e também na segunda quinzena de outubro.  
2.6 – É de responsabilidade do PERMISSIONÁRIO realizar serviços de manutenção conforme 
abaixo: 
a) manutenção da alvenaria, pintura, revestimentos, pisos e cobertura; 
b) manutenção das redes elétricas e hidráulicas, inclusive do reservatório de água; 
c) limpeza e higienização de todo o espaço, inclusive dos banheiros; 
d) manutenção do sistema de gás. 
Parágrafo Único – Os serviços das manutenções, mencionadas neste subitem 2.6, serão iniciados 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da data de publicação de extrato no DOM referida no 
subitem 5.6. Os serviços deverão ser realizados periodicamente durante a vigência do contrato, em 
comum acordo entre a FZB e o PERMISSIONÁRIO. 
2.7 - O PERMISSIONÁRIO realizará a contratação de seguro, durante toda a vigência do contrato, 
tendo como beneficiária a Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte (FZB-BH), acobertando os 
seguintes sinistros: incêndio, raio, explosão, fenômenos naturais, desmoronamento e danos 
elétricos, para o valor estimado do imóvel de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), como também 
que propicie a cobertura do valor de locação, nos casos de sinistro, pelo período de 6 (seis) meses. 
Parágrafo Primeiro – O PERMISSIONÁRIO deverá apresentar a apólice do seguro no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, contado a partir da data de publicação de extrato no DOM referida no 
subitem 5.6.  
Parágrafo Segundo – A apólice do seguro deverá ser renovada previamente, antes do seu 
vencimento, de forma que seja apresentada à FZB-BH no dia seguinte à ocorrência do vencimento. 
2.8 – Os preços dos produtos comercializados serão compatíveis com os praticados no mercado e 
submetidos à aprovação prévia da Fiscalização da FZB-BH. 
2.9 – É vedada a entrada de veículos de fornecedores para o abastecimento nos domingos. 
2.10 – O PERMISSIONÁRIO arcará com os custos da contratação dos serviços de um profissional 
de nível superior da área de nutrição, que se responsabilizará pela qualidade dos alimentos 
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produzidos, a adequação do ambiente, a limpeza e higienização, observada a legislação vigente e 
orientações da Vigilância Sanitária e fiscalização da PBH-BH. 
Parágrafo Único – O profissional de nível superior da área de nutrição deverá iniciar os serviços 
quando do início das atividades de Permissão de Uso, e deverão ser mantidos durante toda a 
vigência do contrato, sendo necessário a apresentação de comprovante a FZB-BH. 
 
3 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
A Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte (FZB-BH) recebe, anualmente uma média de 1 milhão 
visitantes. Além disto, possui um grupo interno de cerca de 400 servidores e terceirizados, que 
trabalham diariamente. 
Os mencionados visitantes, servidores e terceirizados demandam alimentação de qualidade e 
variada. 
A Permissão de Uso de espaço existente na FZB-BH, para a exploração das atividades comerciais 
varejistas de restaurante e lanchonete objetiva atender à citada demanda. 
Ressalte-se ainda que a Permissão de uso, concedida a terceiros, de serviços de lanchonete e 
restaurante, visa proporcionar aos servidores e terceirizados a realização de lanches e refeições 
sem a necessidade de deslocamento para fora da FZB-BH, gerando, assim, praticidade no dia a dia 
de todos, o que traz reflexos positivos no desempenho de suas obrigações laborais, não representa 
apenas comodidade, mas também uma questão de economia. 
Com fulcro na argumentação apresentada propõe-se a contratação do objeto deste termo de 
referência. 
 
4 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
4.1 – A gestão e a fiscalização do Contrato serão exercidas por servidores do Departamento de 
Administração e Finanças, a serem designados pelo Presidente da FZB, que exercerão as funções 
previstas no Decreto Municipal 15.185 de 04 de abril de 2013. 
 
5 – CONDIÇÕES DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL 
A exploração comercial do espaço público na FZB-BH observará o descrito nos subitens seguintes e 
também o disposto deste Termo de Referência e suas tabelas. 
5.1 - É obrigatória a abertura do Restaurante/Lanchonete em todos os dias que a FZB-BH estiver 
aberta para o público, inclusive sábados, domingos e feriados. Nas segundas – feiras, desde que 
não seja feriado, o Zoológico não é aberto ao público, portanto a abertura fica a critério do 
PERMISSIONÁRIO para atender os funcionários da FZB-BH. 
5.2 - O restaurante/Lanchonete funcionará de 08h30min as 17h00min, período que é permitida a 
permanência do público visitante no interior da FZB-BH. 
5.2.1 - Havendo necessidade e mediante comunicação à autorizatária, com antecedência mínima 
de 1 (um) dia, a lanchonete/restaurante poderá, eventualmente, ter seu horário de funcionamento 
alterado; 
5.3 - É obrigatório o uso de uniformes e crachá de identificação pelos funcionários consoante às 
seguintes disposições: 

5.3.1 – No crachá deverá constar, pelo menos, nome, função do funcionário e identificação 
do empregador. 
5.3.2 - Compõem o uniforme os seguintes itens: calçado, calças, camisas ou camisetas e 
proteção para cabelos (toucas e bibicos). 
5.3.3 - Os itens calça, camisa ou camiseta e proteção para cabelos dos uniformes dos 
funcionários que trabalharão na área de produção deverão ser da cor branca, e os sapatos 
deverão ser fechados. 
5.3.4 - Para os funcionários auxiliares de serviços gerais, estes deverão utilizar uniforme em 
que a camisa ou camiseta terá cor diferente da calça, e ambos em cores claras. Deverão 
utilizar todos os equipamentos de proteção individual necessários, tais como luvas de látex e 
sapato de segurança emborrachado, bem como protetor de cabelo. 
5.3.5 - Os uniformes dos funcionários que trabalharão com o atendimento ao público 
deverão ser compostos por calça, camisa ou camiseta e sapato fechado. A cor será a critério 
da concessionária, observando a obrigatoriedade de ser em tons claros. 
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5.3.6 - A utilização dos uniformes deverá ser em tempo integral durante a jornada de 
trabalho de todos os funcionários. 
5.3.7 - Não será permitido o uso de “bonés” como proteção de cabelos nem como uniforme. 
5.3.8 - O material a ser utilizado na confecção dos uniformes dos funcionários ficará a critério 
da concessionária, observando as adequações dos mesmos ao ambiente de trabalho bem 
como as normas de segurança e higiene de trabalho. 

5.4 – O PERMISSIONÁRIO cumprirá, obrigatoriamente, as normas estabelecidas pela Vigilância 
Sanitária e legislação vigente, notadamente a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, 
emitida pela ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre “Regulamento 
Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação”. 
5.5 - O PERMISSIONÁRIO, antes de instalar qualquer equipamento no local concedido, deverá 
verificar as condições físicas e das redes existentes; qualquer dano causado em função de 
instalação inadequada será de sua inteira responsabilidade. 
5.6 – A exploração comercial dos espaços públicos vigorará a partir da data de publicação de 
extrato no DOM, observadas as condições estabelecidas neste Instrumento. 
5.7 - Para ter acesso a FZB todos os prestadores de serviço deverão estar devidamente 
credenciados junto ao Departamento de Administração e Finanças – DAF, mediante pagamento de 
R$ 15,00 (quinze reais) para confecção da credencial. 
 
6 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
6.1 – Maior Oferta. 
6.2 – Apresentação da Declaração de Aceite; 
6.3 – Visita técnica facultativa, conforme Capítulo III deste Edital.  
 
7 – OBRIGAÇÕES DO PERMISSIONÁRIO 
São obrigações do PERMISSIONÁRIO as descritas nos subitens seguintes. 
7.1- Utilizar o espaço concedido para explorar a atividade comercial observando os termos do Edital 
e seus anexos.  
7.2- Manter o espaço físico, objeto da Permissão de Uso, em boas condições e em pleno 
funcionamento, nos dias e horários fixados neste Termo de Referência.  
7.3- Manter os equipamentos, utensílios e instalações para o perfeito funcionamento e em boas 
condições de uso, conforme tabela em anexo. 
7.4- Ter postura, inclusive os empregados, pautada pela excelência e cordialidade no atendimento e 
relacionamento com usuário ou com os agentes públicos da Administração ou com os demais 
PERMISSIONÁRIOS.  
7.5- Efetuar o pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês vencido, do valor mensal 
devido pela Permissão de Uso. 
7.6- Executar o Contrato responsabilizando-se pela qualidade e perfeição técnica dos produtos 
fornecidos e dos serviços prestados. 
7.7- Providenciar, em prazo estabelecido pelo DAF, a correção das deficiências apontadas com 
respeito à execução do objeto, observados os dispositivos do Edital e seus anexos. 
7.8- Observar e seguir, juntamente com seus empregados, todas as normas de disciplina e de 
segurança da FZB-BH e manter conduta compatível com o exercício da função exercida.  
7.9- Adquirir, às suas expensas, todos os equipamentos, materiais, mobiliário, acessórios, 
componentes e utensílios necessários ao perfeito desempenho da atividade comercial.  
7.10- Responsabilizar-se pela guarda e segurança dos imóveis, equipamentos, materiais e 
mercadorias, não cabendo à FZB-BH qualquer ônus por dano ou furto. 
7.11- Manter o local da Permissão sempre limpo, higienizado, funcional e organizado, durante todo 
o decorrer da exploração comercial. 
7.12- Responsabilizar-se pelo acondicionamento adequado e remoção diária do lixo até o local 
próprio indicado pela FZB-BH.  

7.12.1 – Manter o ambiente devidamente limpo e higienizado, realizando o mais adequado 
acondicionamento e descarte do lixo gerado por seus clientes. 
7.12.2 - Disponibilizar lixeiras individuais com tampa e pedal, fabricadas em plástico 
resistente, volume mínimo de 50 (cinquenta) litros, em quantidade não inferior a 3 (três) 
unidades a serem alocadas em locais variados e de fácil acesso dos clientes. 
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7.12.3 - Disponibilizar sacos plásticos em todas as lixeiras de uso comum dos clientes. 
7.12.4 - Disponibilizar 1 (um) conjunto para coleta seletiva, fabricada em polietileno de alta 
densidade, com o mínimo de 4 (quatro) aberturas para disposição de resíduos sólidos 
recicláveis (papel, vidro, metal e plástico). 
7.12.5 - Retirar, quantas vezes forem necessárias e no horário adequado, o lixo resultante 
de suas atividades e de seus clientes, devidamente acondicionado em sacos plásticos, 
conforme normas técnicas de higiene, objetivando evitar a proliferação de animais 
sinantrópicos, micro-organismos e propagação de odores desagradáveis. O lixo deverá ser 
retirado do ambiente da Permissão e feita a disposição adequada, diariamente e quantas 
vezes ao dia for necessário. 
7.12.6 - Proceder ao descarte sustentável ou reciclagem de produtos potencialmente nocivos 
ao meio ambiente, como óleo de cozinha. 

7.13- Devolver o espaço físico, no término do contrato, em condições adequadas de 
funcionamento, procedendo a eventuais reparos, se necessário.  
7.14- Realizar modificações no local objeto da Permissão de Uso somente com a prévia 
autorização da FZB-BH. 
7.15- É vedado alterar a fachada principal do estabelecimento, sendo obrigada, a concessionária, 
utilizar do padrão de comunicação visual da fachada estabelecido pela FZB-BH. 
7.16- As manutenções decorrentes do tempo de uso ou de fatores externos ficarão por conta da 
concessionária. A manutenção abrange, entre outros, os seguintes itens: 

7.16.1 - Água e esgoto: 
7.16.1.1.  Tubos e conexões; 
7.16.1.2.  Louças e metais; 
7.16.1.3.  Equipamentos, válvulas, sifões, etc.; 
7.16.1.4.  Limpeza de caixa de gordura. 

7.16.2 - Energia: 
7.16.2.1.  Eletrodutos e conexões; 
7.16.2.2.  Lâmpadas, tomadas, disjuntores, reatores, interruptores, soquetes, etc.; 
7.16.2.3. Na hipótese do representante do Departamento de Administração e 
finanças, em fiscalização, encontrar inconformidades na inspeção inicial ou outra 
inspeção qualquer, a concessionária será notificada e terá prazo determinado para 
corrigir as irregularidades. 

7.17- Transportar os seus empregados, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, às suas 
expensas, até o local dos trabalhos.  
7.18- Responsabilizar-se integralmente por todos os atos ou omissões que ele ou seu empregado 
venha a praticar.  
7.19- Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
trabalhista vigente.  
7.20- Realizar a manutenção dos equipamentos e maquinários do Restaurante/Lanchonete. 
7.21- Providenciar, de acordo com as normas da Vigilância Sanitária, a dedetização e a 
desratização do espaço, observada autorização prévia da FZB-BH, bem como a limpeza e 
higienização. 
7.22- Manter estocados ou expostos para venda somente os produtos autorizados na tabela 
constante deste TR – É permitida a estocagem de matérias primas destinadas à fabricação de 
produtos autorizados. 

7.22.1 - Quando o estabelecimento disponibilizar açúcar, adoçante, sal e molhos (ketchup, 
mostarda, maionese, molho de pimenta etc.), dentre outros, deverá disponibilizá-los em 
sachês individuais. 
7.22.2 - Quando o estabelecimento disponibilizar guardanapos de papel estes deverão ser 
não reciclados e não sedosos; 
7.22.3 - Quando o estabelecimento disponibilizar palitos e canudos plásticos estes deverão 
ser embalados individualmente; 
7.22.4 - Outros itens poderão ser incluídos no cardápio mediante anuência prévia e expressa 
da FZB-BH, desde que seus preços sejam, comprovadamente, compatíveis com os 
praticados no mercado local ou, na falta de estabelecimento compatível no mercado local, no 
mercado regional. 
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7.23- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
7.24- Fornecer ao DAF, mantendo-os atualizados, números telefônicos, e-mail ou outros meios 
igualmente eficazes, para contato, ainda que fora do horário normal de expediente.  
7.25- Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do DAF, cumprindo com todas as 
suas orientações e determinações. 
7.26- Prestar, a qualquer momento de sua vigência, todos os esclarecimentos e informações 
administrativas ou técnicas acerca da execução do contrato que lhes forem solicitados pelo DAF. 
7.27- Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, 
especialmente a indicada no Contrato e suas cláusulas, de modo a favorecer e a buscar a constante 
melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, excluindo a FZB-BH de qualquer demanda ou 
reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade do PERMISSIONÁRIO. 
7.28- Suspender a venda de qualquer mercadoria ou produto, quando a FZB-BH julgar de 
interesse público ou prejudicar as suas atividades ou finalidades. 
7.29- Apresentar em quadro visível os preços de todas as mercadorias ou produtos 
comercializados. 
7.30- Manter no local de trabalho somente empregados que tenham a idade permitida por lei para 
o exercício da atividade. 
7.31- Recrutar em seu nome e sob a sua integral responsabilidade, sem qualquer implicação 
solidária ou subsidiária da FZB-BH, os empregados utilizados na atividade comercial prevista no 
objeto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos decorrentes da relação jurídica, inclusive dos 
encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, securitária ou quaisquer outros 
não mencionados, mas obrigatórios em decorrência da sua condição de empregadora. É 
responsabilidade do PERMISSIONÁRIO, também, o fornecimento de uniforme e EPI ao seu 
empregado. 
7.32- Manter o empregado que trabalhar no caixa exclusivamente nesta função, ele não poderá 
servir ou manipular alimentos. 
7.33- Realizar ações promocionais e de divulgação de produtos somente com a autorização prévia 
da FZB-BH. 
7.34- Não utilizar equipamento sonoro ou qualquer outra forma, que produza sons prejudiciais ao 
meio ambiente. 
7.35- Não transferir para terceiros a Permissão de Uso, no todo em parte, ou ainda, qualquer outro 
meio que possibilite o uso do espaço, por terceiros, ainda que seja para a mesma finalidade 
constante do instrumento da Permissão. 
7.36- Não realizar a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade, observada a legislação 
vigente. 
7.37- Não alimentar animais, nas áreas internas da FZB-BH, bem como não deixar restos de 
alimentos expostos fora dos locais de acondicionamento do lixo. 
7.38- Não permanecer nas áreas internas da FZB-BH após as 18 horas. 
7.39- Obter e manter em dia o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros – “AVCB”. 
7.40- Disponibilizar mesas e cadeiras para os usuários. 
 
8 – OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 
8.1 - Proporcionar o pleno acesso do pessoal do PERMISSIONÁRIO, devidamente identificado 
conforme disposto neste Termo, ao espaço locado para a exploração comercial.  
8.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
PERMISSIONÁRIO em relação ao objeto do Contrato.  
8.3 - Notificar o PERMISSIONÁRIO sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do 
contrato, fixando-lhe prazo para corrigi-la.  
8.4 - Fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a 
responsabilidade do PERMISSIONÁRIO pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, 
nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.  
8.5 - Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviços.  
8.6 - Providenciar a publicação do extrato do Contrato, bem como dos termos aditivos que venham 
a ser firmados. 
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8.7 – Realizar, a cada 12 (doze) meses de vigência do contrato, a avaliação de todas as questões 
que envolvem o negócio, podendo, mediante acordo entre as partes e cumprida à legislação, 
promover os ajustes necessários. Os ajustes poderão ser realizados em periodicidade inferior, com 
base no relatório previsto no subitem.  
8.8 – Realizar relatórios trimestrais de acompanhamento da execução contratual e de satisfação do 
consumidor. 
 
9 – FORMA DE PAGAMENTO  
9.1 - O pagamento da Permissão de Uso, conforme subitem 7.5, será realizado mensalmente, até o 
dia 5 do mês subsequente ao mês vencido, por meio de boleto bancário. 
9.2 – O descumprimento do prazo de pagamento configurará motivo para rescisão contratual 
unilateral, observado o disposto do subitem 11.2, e provocará a aplicação de multa de 0,2% (dois 
décimos por cento), por dia de atraso, e juros de 1% (um por cento) ao mês, que será cobrado “pro 
rata die”. 
 
10 – VIGÊNCIA CONTRATUAL E FORMA DE REAJUSTE 
10.1 O Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do extrato 
no DOM. 
 
10.2 – O valor da Permissão de uso será reajustado a cada período de 12 meses, contado a partir 
da data de abertura da proposta na licitação, pelo IGPM/FGV. 
 
11 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
O PERMISSIONÁRIO está sujeito às sanções descritas neste item 11, observados os dispositivos 
da Lei Federal nº 8.666/1993 e Decreto Municipal nº 15.113/2013, instrumentos legais que se 
aplicam ao contrato. 
O PERMISSIONÁRIO responderá por atos praticados por seus empregados ou por qualquer outra 
pessoa que esteja no interior da FZB-BH a seu serviço ou por seu interesse. 
11.1 - Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes da contratação, 
poderão ser aplicadas à Contratada, garantida a prévia defesa, as sanções a seguir relacionadas:  

11.1.1 - Advertência. 
11.1.2 – Multas, nos percentuais indicados nos incisos seguintes: 

I – As multas estabelecidas nos Decretos Municipais nº 15.113 
 e 15.270/2013, no que couber a aplicação. 
II - PERMISSIONÁRIO não cumprir o prazo para o profissional de nível superior da 
área de nutrição, mencionado no subitem 2.10 deste Termo de Referência, iniciar os 
serviços: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global do contrato, por 
dia ou fração de dia despendido até a regularização. 
III – Serviços prestados pelo profissional de nível superior da área de nutrição, 
mencionado no subitem 2.10 deste Termo de Referência, forem suspensos ou 
prestados de forma inadequada: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor 
global do contrato, por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 
IV – PERMISSIONÁRIO não cumprir o prazo de 30 (trinta) dias, estabelecido no 
Parágrafo Primeiro do subitem 2.7 deste Termo de Referência, para apresentar a 
apólice de seguro: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato, por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 
V – PERMISSIONÁRIO não apresentar à FZB-BH, no dia imediato ao seu 
vencimento, a apólice de seguro renovada conforme mencionado no Parágrafo 
Segundo do subitem 2.7 deste Termo de Referência: multa de 1% (um por cento), 
calculada sobre o valor global do contrato, por dia ou fração de dia despendido até a 
regularização. 
VI – PERMISSIONÁRIO não abrir o Restaurante/Lanchonete nos sábados, domingos 
e feriados: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global do contrato, 
por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 
VII – PERMISSIONÁRIO descumprir qualquer um dos procedimentos ou normas 
estabelecidos na Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, emitida pela 
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ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária: multa de 3% (três por cento), 
calculada sobre o valor global do contrato, por dia ou fração de dia despendido até a 
regularização. 
VIII – PERMISSIONÁRIO não providenciar, em prazo estabelecido pelo DAF, a 
correção de deficiência apontada, conforme disposto no subitem 7.7 deste Termo de 
Referência: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global do contrato, 
por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 
IX – PERMISSIONÁRIO não observar e seguir, juntamente com seus empregados, 
todas as normas de disciplina e de segurança da FZB-BH ou não manter conduta 
compatível com o exercício da função exercida: multa de 1% (um por cento), 
calculada sobre o valor global do contrato. 
X – PERMISSIONÁRIO não ter, inclusive seus empregados, postura pautada pela 
excelência e cordialidade no atendimento e relacionamento com usuário ou com os 
agentes públicos da Administração ou com os demais PERMISSIONÁRIOs: multa de 
1% (um por cento), calculada sobre o valor global do contrato. 
XI – PERMISSIONÁRIO não realizar o acondicionamento adequado e remoção diária 
do lixo até o local próprio indicado pela FZB-BH: multa de 1% (um por cento), 
calculada sobre o valor global do contrato. 
XII – PERMISSIONÁRIO realizar modificações no local objeto da Permissão de Uso 
sem a prévia autorização da FZB-BH: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o 
valor global do contrato, por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 
XIII - O PERMISSIONÁRIO ou seu empregado não estar identificado com crachá no 
interior da FZB-BH: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato. 
XIV – PERMISSIONÁRIO não providenciar a dedetização e a desratização: multa de 
1% (um por cento), calculada sobre o valor global do contrato, por dia ou fração de 
dia despendido até a regularização. 
XV – PERMISSIONÁRIO manter estocados ou expostos para venda produtos não 
autorizados pela FZB-BH: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global 
do contrato, por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 
XVI – PERMISSIONÁRIO não fornecer ao DAF número de telefones e e-mail, ou 
mantê-los desatualizados, face ao disposto no subitem 7.25 deste Termo de 
Referência: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global do contrato, 
por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 
XVII – PERMISSIONÁRIO dificultar a fiscalização do DAF ou não cumprir sua 
orientação ou determinação: multa de 3% (três por cento), calculada sobre o valor 
global do contrato.   
XVIII – PERMISSIONÁRIO não suspender a venda de qualquer mercadoria ou 
produto, quando a FZB-BH julgar de interesse público ou prejudicar as suas 
atividades ou finalidades: multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor global 
do contrato, por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 
XIX – PERMISSIONÁRIO não apresentar em quadro visível os preços de todas as 
mercadorias ou produtos comercializados: multa de 1% (um por cento), calculada 
sobre o valor global do contrato, por dia ou fração de dia despendido até a 
regularização. 
XX – PERMISSIONÁRIO ou seu empregado não estar devidamente uniformizado e 
portando o Equipamento de Proteção Individual (EPI) estabelecido na legislação: 
multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global do contrato, por dia ou 
fração de dia despendido até a regularização. 
XXI – PERMISSIONÁRIO ou empregado que trabalhar no caixa servir ou manipular 
alimento: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global do contrato, por 
dia ou fração de dia despendido até a regularização. 
XXII – PERMISSIONÁRIO realizar ações promocionais e de divulgação de produtos 
ou do empreendimento sem a autorização prévia da FZB –BH: multa de 1% (um por 
cento), calculada sobre o valor global do contrato, por dia ou fração de dia 
despendido até a regularização. 
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XXIII– PERMISSIONÁRIO ou seu empregado utilizar equipamento sonoro ou 
qualquer outra forma, que produza sons prejudiciais ao meio ambiente: multa de 1% 
(um por cento), calculada sobre o valor global do contrato, por dia ou fração de dia 
despendido até a regularização. 
XXIV - PERMISSIONÁRIO ou seu empregado alimentar animais, nas áreas internas 
da FZB-BH, ou deixar restos de alimentos expostos fora dos locais de 
acondicionamento do lixo: multa de 3% (três por cento), calculada sobre o valor 
global do contrato, por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 
XXV- PERMISSIONÁRIO ou seu empregado permanecer nas áreas internas da FZB-
BH após as 18horas: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato. 

11.1.3 – Caberá ainda aplicar à Contratada as seguintes sanções, pela inexecução parcial ou 
total do objeto e demais condições resultantes da contratação: 

I – Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração 
Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme disposto no inciso III do 
artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 
II – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos 
termos do inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

11.2 – Consistirá motivo para a rescisão unilateral do Contrato, nos termos do inciso I, art. 79 da Lei 
nº 8.666/93: 

11.2.1 - Atraso de pagamento superior a 30 (trinta) dias ou a prática desmesurada de atrasos 
de pagamento. 
11.2.2 - A infringência aos dispositivos deste Termo de Referência e do Edital e seus anexos, 
praticada pelo PERMISSIONÁRIO de forma desmesurada. 
11.2.3 – Reputa-se como desmesurado a partir da 3ª (terceira) infringência aos dispositivos 
do Edital e seus anexos. 
11.2.4 – PERMISSIONÁRIO transferir para terceiros a Permissão de uso, observado o 
disposto no subitem 7.36. 

11.3 - O pagamento das multas a que se refere esta Cláusula Décima Primeira não exime a 
Contratada da reparação das eventuais perdas e danos ou prejuízos que causar à Contratante ou a 
terceiros em decorrência da execução deste Contrato.  
11.4 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Seção Financeira do Departamento de 
Administração e Finanças da Contratante, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da 
notificação, sob pena de cobrança judicial ou de outra forma que a Contratante julgar mais 
conveniente. 
11.5 - As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os princípios 
da ampla defesa e do contraditório. 
 
12 – AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA CONCESSIONÁRIA 
12.1. O DAF avaliará, trimestralmente, o desempenho da concessionária quanto à qualidade dos 
serviços prestados, por meio da Avaliação de Desempenho, conforme formulários, em anexo, com 
especificação dos critérios que serão utilizados. 
12.2. A Avaliação de Desempenho será realizada pelo servidor designado pelo DAF. 

12.2.1 - As supervisões que darão subsídio para a Avaliação de Desempenho serão 
realizadas nas dependências do estabelecimento de alimentação, pelos componentes 
descritos no item anterior e acompanhadas pelo preposto e/ou responsável técnico da 
concessionária. A impossibilidade de acompanhamento das supervisões por funcionários da 
concessionária não será impedimento para realização das atividades. 
12.2.2 - Não haverá limites para a realização das supervisões, que serão realizadas em dias 
aleatórios pelo servidor designado pelo DAF. 
12.2.3 - A concessionária receberá documento contendo o resultado geral da Avaliação de 
Desempenho e terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do recebimento do 
documento, para interpor pedido de reconsideração da Avaliação de Desempenho. A 
reconsideração será avaliada pelo Gestor e Fiscal do Contrato, por igual prazo. Haverá a 



                                                                                                                                                     

FZB-BH – Concorrência 01/2017 – Página 53 de 97 

possibilidade de recurso junto ao DAF, em prazo não superior a 5 (cinco) dias contados do 
recebimento do resultado da reconsideração. 
12.2.4 - Além do intuito balizador de acompanhamento da qualidade dos serviços prestados 
pela concessionária, os resultados da Avaliação de Desempenho serão utilizados pela FZB 
para fins de instrução de processo administrativo, nos termos da Lei 8.666/93, para 
aplicação das sanções administrativas cabíveis, quando necessário. 

 
13 – ESTIMATIVA DE PREÇO 
O preço mínimo estabelecido para a locação do Restaurante/Lanchonete está indicado na tabela a 
seguir. 
 

MENSAL 12 MESES

RESTAURANTE/LANCHONETE 240 5.856,46R$      70.277,52R$    

 *Base de preço: Último valor do aluguel corrigido através da BCB - Calculadora do cidadão.

ESTABELECIMENTO ÁREA EM M²
VALORES (R$)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUTOS AUTORIZADOS 

 
ESTABELECIMENTO PRODUTOS

REFEIÇÕES COMPLETAS

LANCHES EM GERAL, TAIS COMO:

SANDUICHES;

SANDUICHES NATURAIS;

SALGADOS COM VARIEDADE PERMANENTE DE 05 (CINCO) TIPOS (NO MÍNINO);

DOCES;

SORVETES;

PICOLÉS;

BOMBOM;

CHOCOLATES;

REFRIGERANTES;

CERVEJA EM LATA;

CAFÉ;

LEITE E SEUS DERIVADOS;

BISCOITOS;

BOLOS;

PÃES DE QUEIJO;

FRUTAS;

VITAMINAS;

ÁGUA MINERAL E

SUCOS.
NOTAS:

a) A FZB-BH poderá determinar a exclusão de produtos que provoquem danos ao meio ambiente ou à fauna ou à 

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

E
/L

A
N

C
H

O
N

E
T

E

b) O Restaurante/Lanchonete somente poderá expor e vender os produtos indicados nesta tabela, outros itens

poderão ser incluídos mediante anuência prévia e expressa do Departamento de Administração e Finanças,  
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MONTAGEM E USO DOS ESPAÇOS 

 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO
1 BOMBONIERE
1 BALANÇA DE PRECISÃO
1 BUFFET QUENTE TIPO BANHO MARIA 10 CUBAS
1 BUFFET QUENTE TIPO BANHO MARIA 8 CUBAS
1 CAFETEIRA INDUSTRIAL DE 2 LITROS
96 CADEIRAS PARA RESTAURANTE 
24 MESAS PARA RESTAURANTE
1 COIFA
1 CHAPA PARA MISTO QUENTE INDUSTRIAL
1 ESTUFA QUENTE PARA SALGADOS COM VIDRO CURVO E 8 BANDEJAS
1 FOGÕES INDUSTRIAIS DE 06 BOCAS
1 FORNO A GÁS
1 FORNO ELÉTRICO DE 46 LITROS
1 FORNO MICROONDAS DE 30 LITROS
1 FREEZER HORIZONTAL DE 400 LITROS
1 FREEZER VERTICAL DE 400 LITROS
1 FRITADEIRA DE SALGADO
1 FRITADEIRA DE SALGADOS INDUSTRIAL COM UMA OU DUAS CUBAS E 2 CESTOS
1 GELADEIRA 360 LITROS
1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 2 LITROS
1 MÁQUINA INDUSTRIAL PARA SUCOS (REFRESQUEIRA) COM 2 BOJOS DE 15 LITROS CADA

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO

a) Utensílios, pratos e talheres suficientes para atender a demanda.
b) Não será permitido o uso de nenhum equipamento ou utensílio de madeira.
c) Os equipamentos devem estar em excelente estado de conservação e devem funcionar na voltagem de 110/120 volts.

NOTAS:

 
 
 
 

CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 
1. Para fins de pontuação as faltas serão classificadas em leve, média, grave e gravíssima. 
2. A Nota geral da Avaliação de Desempenho será obtida da seguinte forma: 
NAD = 100 - Σpd 
Onde: 
Σpd = somatório dos pontos descontados relativos às irregularidades verificadas nas supervisões e 
controles, conforme tabela abaixo: 
 
3. Serão atribuídos pontos por cometimento de falta (s), em cada avaliação de acordo com os 
critérios dispostos na tabela abaixo: 
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IRREGULARIDADES

PONTOS A 

SEREM 

DESCONTADOS

Preços cobrados nos itens do estabelecimento consideravelmente superiores ao 

praticado no mercado de Belo Horizonte e região, por fiscalização.
3

Descumprimento dos horários de abertura e fechamento do estabelecimento,

por ocorrência verificada. 
3

Deixar de atender as demandas por refeições em virtude da falta de alimentos,

por ocorrência verificada. 
3

Ausência ou inadequação de placas/etiquetas de identificação dos produtos, por

fiscalização. 
3

Reclamação formal (protocolada na FZB-BH ou devidamente registrada junto ao

Departamento de Administração e Finanças) dos usuários quanto ao

atendimento ou qualidade dos produtos servidos, por ocorrência.

3

Deixar de disponibilizar a máquina para cartão de crédito e débito, por ocorrência

verificada. 
3

Resultado do relatório técnico sobre a análise dos critérios de qualidade

baseados na Resolução RDC nº. 216/04
3

L
e

v
e

 
 

Funcionários trajando uniformes sujos ou não adequados à função, por

funcionário.
4

Denúncias formais e comprovadas de irregularidades em geral no âmbito do

contrato administrativo e das disposições editalícias, por ocorrência. A

reclamação ou denúncia deverá ser protocolada na FZB-BH ou devidamente

registrada junto ao Departamento de Administração e Finanças, para que tenha

validade.

4

Apresentar cardápio consideravelmente destoante do cardápio de referência, por

ocorrência verificada. 
4

Resultado do relatório técnico sobre a análise dos critérios de qualidade

baseados na Resolução RDC nº. 216/04.
4

M
é

d
io

 
 

Servir, posteriormente, alimentos preparados que não foram vendidos no dia de

seu preparo, por ocorrência verificada. 
5

Presença de alimentos com prazo de validade vencido, por gênero de produto. 
5

Ausência ou inexecução de Plano Integrado de Manejo e Controle de Pragas

Urbanas, por fiscalização. 
5

Funcionário que trabalha no caixa manipulando/dispensando os alimentos, por

ocorrência verificada. 
5

Resultado do relatório técnico sobre a análise dos critérios de qualidade

baseados na Resolução RDC nº. 216/04.
5

G
ra

v
e

 
   

Interromper os serviços do restaurante por insuficiência de pessoal ou de

insumos para preparação dos alimentos, por ocorrência verificada. 
7

Uso de preparações prontas e não servidas na preparação de outras refeições,

por ocorrência verificada. 
7

Ocorrência de casos de intoxicações alimentares, por denúncia confirmada. 7

Falta de higiene ou higienização inadequada de hortaliças, frutas, utensílios e

equipamentos, por fiscalização. 
7

Não apresentar os alvarás de funcionamento e do órgão de vigilância sanitária

nos prazos legais, por fiscalização. 
7

Resultado do relatório técnico sobre a análise dos critérios de qualidade

baseados na Resolução RDC nº. 216/04.
7

G
ra

v
ís

s
im

o

 
 
4. É reservada ao Fiscal a discricionariedade de imputar desconto de pontuação em virtude de 
outras irregularidades não discriminadas neste instrumento, atentando-se aos princípios da 
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e impessoalidade. 



                                                                                                                                                     

FZB-BH – Concorrência 01/2017 – Página 56 de 97 

 
5. Será considerado insuficiente o resultado da Avaliação de Desempenho inferior a 70 pontos. 
6. Ao acumular três notas de Avaliação de Desempenho consecutivas insuficientes, ou seja, NAD 
menor que 70 pontos por três vezes consecutivas, o Departamento de Administração e Finanças 
providenciará a respectiva instrução de processo administrativo para apuração dos fatos e, se for o 
caso, aplicação de sanções administrativas, observados os princípios do devido processo legal, 
ampla defesa e contraditório.  
7. A concessionária também estará sujeita a litigar em processo administrativo no âmbito do 
Departamento de Administração e Finanças e do contrato de Permissão se, também, acumular 
intercaladamente cinco resultados de Avaliação de Desempenho insuficientes.  
8. Ressalta-se que a decisão do Departamento de Administração e Finanças de processo 
administrativo pode implicar, segundo a lei 8.666/93, em arquivamento do processo isento de 
qualquer sanção administrativa ou em advertência, multa, rescisão do contrato, impedimento 
temporário para contratar com a Administração Pública ou aplicação de sanção por inidoneidade. 
 

CRITÉRIOS DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE QUALIDADE BASEADOS NA 
RESOLUÇÃO ANVISA RDC Nº. 216/04 

Este TR prevê os critérios que serão utilizados pelo servidor, do Departamento de Administração e 
Finanças – DAF, designado para fiscalização, a fim de avaliar a qualidade dos serviços prestados 
consoante às diretrizes do Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, 
instituído por meio da Resolução ANVISA RDC nº. 216/04. 

EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS C NC NA

Fluxo de atividades ordenado, prevenindo a contaminação cruzada.

Controle de acesso de terceiros às instalações.

Piso, parede e tetos livres de rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, infiltrações, bolores,

descascamentos.

Portas e janelas ajustadas aos batentes.

Aberturas externas das áreas de armazenamento e preparação de alimentos, inclusive o sistema de

exaustão, são providas de telas milimetradas para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas.

Ralos são sifonados e grelhas possuem dispositivo que permita seu fechamento.

Caixas de gordura e de esgoto estão em estado adequado de conservação e funcionamento.

Áreas internas do estabelecimento sem a presença de objetos em desuso ou estranhos ao

ambiente ou presença de animais.

Limpeza dos componentes do sistema de climatização, troca de filtros e manutenção programada e

periódica destes equipamentos registradas e realizadas conforme legislação específica.

Coletores de resíduos dotados de tampa e acionados sem contato manual.

Lavatórios exclusivos para a higiene das mãos na área de manipulação possuem sabonete líquido

inodoro anti-séptico ou sabonete líquido inodoro e produto anti-séptico, toalhas de papel não

reciclado ou outro sistema higiênico e seguro de secagem das mãos e coletor de papel,acionado

sem contato manual.

Equipamentos, móveis e utensílios que entram em contato com os alimentos são de materiais que

não transmitem substâncias tóxicas, odores e sabores aos mesmos, cumprindo as recomendações

de legislação específica.

Equipamentos, móveis e utensílios que entram em contato com alimentos são mantidos em estado

adequado de conservação e são resistentes à corrosão e a repetidas operações de limpeza e

desinfecção.

Realização de manutenção programada e periódica dos equipamentos e utensílios e calibração dos

instrumentos ou equipamentos de medição, apresentando registro da realização dessas operações.

Superfícies dos equipamentos, móveis e utensílios utilizados na preparação, embalagem,

armazenamento, transporte, distribuição e exposição à venda dos alimentos são lisas,

impermeáveis, laváveis e sem a presença de imperfeições que possam comprometer a

higienização dos mesmos e serem fontes de contaminação dos alimentos.
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Higienização de instalações, equipamentos, móveis e Utensílios C NC NA

Instalações, equipamentos, móveis e utensílios em condições higiênicosanitárias apropriadas.

Área de preparação do alimento higienizada quantas vezes necessárias e imediatamente após o

término do trabalho.

Manutenção de registro de operações não rotineiras de limpeza e, se for o caso, de desinfecção

das instalações e equipamentos.

Ausência de substâncias odorizantes e ou desodorantes nas áreas de preparação e

armazenamento dos alimentos.

Utensílios e equipamentos utilizados na limpeza e higienização das instalações não são os mesmos

usados para higienização dos equipamentos e utensílios que entram em contato com o alimento.

CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS C NC NA

Realização de ações eficazes e contínuas para o controle de vetores e pragas urbanas, conforme

legislação específica.

Uso de detergentes e desinfetantes recomendados pelo Ministério da Saúde para o controle de

vetores e pragas.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA C NC NA

Gelo para utilização em alimentos é fabricado a partir de água potável e mantido em condição

higiênico-sanitária que evite sua contaminação.

Reservatório de água sem rachaduras, vazamentos, infiltrações, descascamentos dentre outros

defeitos e em adequado estado de higiene e conservação, e que esteja Devidamente tampado.

Reservatório de água higienizado, em um intervalo máximo de seis meses, com registros da

operação.

MANEJO DOS RESÍDUOS C NC NA

Recipientes para conter os resíduos são identificados e íntegros, de fácil higienização e transporte.

Coletores utilizados para deposição dos resíduos das áreas de preparação e armazenamento de

alimentos com tampas acionadas sem contato manual.

Resíduos não são estocados em local aberto e/ou próximos à área de preparação e

armazenamento dos alimentos.

MANIPULADORES C NC NA

Registro do controle da saúde dos manipuladores.

Manipuladores com lesões e sintomas de enfermidades que comprometem a qualidade higiênico-

sanitária dos alimentos, não se encontram em contato direto com os alimentos.

Adequação dos manipuladores quanto aos uniformes de trabalho (limpos, conservados, cor branca)

e asseio pessoal (cabelos presos e protegidos por redes; ausência de barba e bigode; unhas

curtas, limpas e sem esmalte; ausência de adornos e maquiagens).

Presença de cartazes e outros materiais que orientam os manipuladores sobre a correta lavagem

das mãos e demais hábitos de higiene.

Existência de documentação que comprove a capacitação periódica dos manipuladores de

alimentos em temas relacionados à higiene pessoal, manipulação de alimentos e doenças

transmitidas por alimentos.  
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Matérias-primas, ingredientes e embalagens C NC NA

Presença de critérios para recebimento e conferência das matériasprimas, dos ingredientes e das

embalagens.

Matérias-primas, ingredientes e embalagens são armazenados em local limpo e organizado,

devidamente identificadas e dentro do prazo de validade para utilização.

Matérias-primas, ingredientes e embalagens são armazenados sobre paletes, estrados e/ou

prateleiras, com espaçamento para garantir ventilação e limpeza.

Presença de paletes ou prateleiras de material liso, resistente, impermeável e lavável.

Preparação do Alimento C NC NA

Matérias-primas, ingredientes e embalagens utilizadas para a preparação do alimento em

condições higiênico-sanitárias adequadas.

Realização de medidas que minimizam o risco de contaminação cruzada, evitando o contato direto

ou indireto entre alimentos crus, semi-preparados e prontos para o consumo.

Matérias-primas e ingredientes caracterizados como produtos perecíveis expostos à temperatura

ambiente somente pelo tempo mínimo necessário para a preparação do alimento.

Presença de identificação de matéria-prima e ingredientes que não foram utilizados em sua

totalidade, quanto às informações: designação do produto, data de fracionamento, prazo de

validade após a abertura e retirada da embalagem original.

Adoção de medidas que garantam a eficácia do tratamento térmico de alimentos (aferição de

temperatura e tempo de cocção).

Adoção de medidas que garantam que o óleo e gorduras utilizadas em frituras não constituam uma

fonte de contaminação química do alimento preparado.

Utilização de óleo de fritura em temperaturas inferiores a 180°C e sem formação de espuma e

fumaça.

Adequação no processo de descongelamento de alimentos, o qual deve ser refrigerado em

temperatura inferior a 5ºC ou em forno de microondas.

Ausência da prática de recongelamento de alimentos já descongelados.

Tempo e temperatura de exposição dos alimentos preparados obedecem aos critérios

estabelecidos pela legislação vigente.

Resfriamento dos alimentos preparados em acordo com os critérios estabelecidos pela legislação

vigente.

Conservação sob refrigeração a 4°C de alimentos preparados em prazo inferior a 5 dias.

Presença de designação, data de preparo e prazo de validade no invólucro de alimentos

preparados armazenados sob refrigeração ou congelamento.

Implementação e documentação que comprove o controle e garantia da qualidade dos alimentos

preparados.

Alimentos consumidos crus passaram por adequado processo de higienização e foram higienizados 

utilizando produtos regularizados por órgão competente do Ministério da Saúde.
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Exposição ao consumo de alimentos preparados C NC NA

Áreas de exposição do alimento preparado e área de consumação em condições higiênico-

sanitárias adequadas.

Equipamentos, móveis e utensílios disponíveis na área de consumação em número suficiente e em

adequado estado de conservação.

Manipuladores não oferecem risco de contaminação dos alimentos preparados.

Equipamentos de exposição ou distribuição de alimentos preparados com monitoramento de

temperatura e em estado adequado de higiene, conservação e funcionamento.

Equipamento de exposição do alimento preparado possui barreiras de proteção que previnam a

contaminação do mesmo.

Utilização de utensílios de consumação do alimento (pratos, talheres, copos, etc.) descartáveis ou

higienizados adequadamente, devendo ainda estar armazenados em local protegido.

Ausência de ornamentos e plantas na área de consumação que sejam fonte de contaminação para

os alimentos preparados.

Área reservada para o pagamento de despesas.

Funcionários responsáveis pelo recebimento de despesas não manipulam alimentos preparados,

estejam eles embalados ou não.

Presença de Manual de Boas Práticas de Fabricação em local acessível a funcionários e

fiscalização sanitária.

Documentação e registro C NC NA

Presença de Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) nos seguintes temas: Higienização

de instalações, equipamentos e móveis; Controle integrado de vetores e pragas urbanas;

Higienização do reservatório e Higiene e saúde dos manipuladores.

POP com informações suficientes, de acordo com a legislação vigente.

POP possuem instruções sequenciais das operações e a frequência de execução, especifica o

nome, o cargo e/ou a função dos responsáveis pelas atividades.

POP se encontram aprovados, datados e assinados pelo responsável do  estabelecimento.

Manutenção de registros por um período mínimo de 30 dias contados a partir da data de preparação 

dos alimentos.

Responsabilidade C NC NA

Manipulador de alimentos com capacitação comprovada nos seguintes temas: contaminantes

alimentares, doenças transmitidas por alimentos, manipulação higiênica dos alimentos e Boas

Práticas.
 

 
O estabelecimento será avaliado considerando, consoante aos critérios apresentados, em conforme 
(C), não conforme (NC), ou não se aplica (NA). O resultado da avaliação será convertido em 
número, em que será analisado o percentual de desconformidade no universo dos critérios 
estabelecidos. A partir do percentual de desconformidade a concessionária estará sujeita à perda de 
pontos conforme tabela a seguir: 
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Grau da infração
Pontos a serem 

descontados

Percentual de não 

conformidades

Leve 3 0,0 a 7,5%

Médio 4 7,6 a 15,1%

Grave 5 15,2 a 22,7%

Gravíssimo 7 22,8 a 30%  
 
O resultado desta avaliação técnica será utilizado para fins de avaliação do desempenho da 
concessionária. 
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ANEXO I.I.I 

TERMO DE REFERÊNCIA  

1. OBJETO 
1.1. Concessão de Uso de espaços públicos para quiosques de alimentação na Área de 

Visitação da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte (FZB-BH), localizada na Avenida 
Otacílio Negrão de Lima nº 8.000 – Bairro Pampulha – Belo Horizonte – MG, para a 
exploração de atividades comerciais varejistas de lanchonete. 

 
2. DETALHAMENTO DO OBJETO 

2.1. A Área de alimentação é composta por 13 (treze) quiosques de alimentação, sendo 
12(doze) com as medidas de 3,00 x 2,00m e um quiosque de 4,00 x 3,00m, sendo que este 
último terá ainda 15m² para colocação de mesas e cadeiras para os usuários.  

2.2. Os quiosques deverão seguir as seguintes especificações técnicas:  
 

2.2.1. Chapa 100% galvanizada em seus dispositivos externos e no ambiente interno. 
2.2.2. Chassi em chapa de 1.55mm galvanizado, paredes externas com chapa de 0,80mm. 
2.2.3. Canto do corpo principal de forma arredondada com raio de 20º com chapa de 

1,25mm. 
2.2.4. O Forro de teto fixo, soldado, deve ser em chapa de segurança com chapa de 

0,65mm, com reforço estrutural e isolamento térmico. 
2.2.5. Portas de enrolar frontal em chapa raiada de aço galvanizado de 0,65mm com 

fechamento em tetra chave. 
2.2.6. Duas portas de enrolar nas laterais em chapa raiada de aço galvanizado de 0,65mm 

com fechamento em tetra chave. 
2.2.7. Pia com armário e bancada. 
2.2.8. Rede elétrica de acordo com as normas técnicas da ABNT, 110/220 w com pontos 

internos e externos com lâmpadas de led, compatíveis com o quiosque, com chave 
geral para tomadas, lâmpadas e maquinas. 

2.2.9. Piso granito 40 x 30 nacional comercial. 
2.2.10. Soleira (batente da porta frontal) revestida em alumínio antiderrapante. 
2.2.11. Cobertura em telha trapezoidal galvalume 0,50mm. 
2.2.12. Paredes tipo sanduíche internamente com 0,08mm de espessura, com 

isolamento térmico. 
2.2.13. Estrutura externa do teto frontal e lateral em tubos retangulares. 
2.2.14. Cobertura frontal em policarbonato alveolar 4 mm frontal e lateral. 
2.2.15. Afastamento dos beirais: Frontal e Laterais: 1.0mm, altura padrão do quiosque 

3.00m. 
2.2.16. Pintura externa em esmalte sintético automotivo, cor verde grama. 
2.2.17. Pintura interna em esmalte sintético automotivo, cor branca de acordo com as 

normas da vigilância sanitária. 
2.2.18. Cantos da cobertura e colunas do corpo principal serão com raio de 20º. 
2.2.19. Calha de água pluvial dando acabamento ao beiral traseiro. 
2.2.20. Testeira com altura de (H)0,30m x 0,80mm. 
2.2.21. Armários internos com portas deslizantes. 

2.2.21.1. Vitrine de exposição suspensa com proteção de vidro incolor. 
 

2.3. Os quiosques devem possuir redes de água, esgoto e elétrica, e cada PERMISSIONÁRIA 
ficará responsável pela instalação. Cada concessionário será responsável pela instalação 
dos padrões da CEMIG e COPASA e pelo pagamento da energia elétrica e esgoto. 

 
2.4. Caberá ao concessionário à elaboração do projeto arquitetônico executivo do quiosque, 

incluindo também os projetos complementares que deverão ser apresentados ao 
Departamento de Administração e Finanças para serem aprovados. 
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2.5. 2.2 - A concessão de Uso será concedida para 12 (doze) quiosques de alimentação de 3,00 
m x 2,00 m, e 01 (um) medindo 4,00 m x 3,00 m, localizados na área de visitação da FZB-
BH, cuja localização e produtos autorizados para comercialização estão indicados nos 
Anexos I e II, respectivamente.  

 
2.6. O maior fluxo de visitantes ocorre aos sábados, domingos e feriados, nas férias de janeiro, 

julho e também na segunda semana de outubro.  
 

2.7. É responsabilidade dos Concessionários, realizar os seguintes serviços e manutenções das 
áreas comuns: 

2.7.1. manutenção das redes elétricas, hidráulicas e de esgoto do seu quiosque; 
2.7.2. limpeza e higienização da área utilizada pelos usuários no entorno do quiosque; 
2.7.3. construção, manutenção e limpeza da caixa de alvenaria (esgoto) com tampa de 

concreto, Padrão SUDECAP Superintendência de Desenvolvimento da Capital, 40cm x 
40cm x165cm, bem como a ligação do quiosque até essa caixa; 

 
2.8. Os preços dos produtos comercializados serão compatíveis com os praticados no mercado 

e submetidos à aprovação prévia da Fiscalização da FZB-BH. 
 

2.9. Os permissionários deverão seguir as normas para circulação de fornecedores na FZB-BH 
previstas constantes deste TR.   

 
2.10. A localização dos quiosques nas áreas de alimentação estão indicadas neste TR 

 
 
3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

3.1. A Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte (FZB-BH) recebe, anualmente uma média de 1 
milhão de visitantes. Em função da dimensão da FZB-BH e das diversas atrações que 
oferece, os visitantes passam um período grande do dia passeando pelo espaço, tempo 
durante o qual necessitam de vários serviços, especialmente de alimentação. O público é 
diversificado e demanda produtos variados. A FZB-BH integra o Complexo da Pampulha, 
atrativo turístico que tem recebido fluxo crescente de moradores de Belo Horizonte e 
turistas, após ser declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO. Dessa forma, será cada vez 
mais qualificada e exigente a demanda pelos serviços oferecidos no local.Além disto, possui 
um grupo interno de funcionários, que trabalham diariamente. A Concessão de Uso a 
terceiros dos serviços de alimentação também visa a proporcionar aos funcionários a 
realização de lanches sem a necessidade de deslocamento para fora da FZB-BH. Essa 
praticidade traz reflexos positivos no desempenho de suas obrigações laborais.Visitantes e 
funcionários demandam alimentação de qualidade e variada. Com fulcro na argumentação 
apresentada propõe-se a contratação do objeto deste Termo de Referência. 

 
4. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

4.1. A gestão e a fiscalização do Contrato serão exercidas por servidores do Departamento de 
Administração e Finanças, a serem designados pelo Presidente da FZB, que exercerão as 
funções previstas no Decreto Municipal 15.185 de 04 de abril de 2013. 

 
5. CONDIÇÕES DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL 

5.1. A exploração comercial dos espaços públicos na FZB-BH observará o descrito nos subitens 
seguintes e também o disposto deste Termo de Referência e suas tabelas. 

5.2. É obrigatória a abertura dos quiosques em todos os sábados, domingos e feriados e 
opcional de terça a sexta feira, desde que 50% dos quiosques estejam abertos, através de 
rodízio a ser apresentado para aprovação da FZB-BH. Nas segundas-feiras, desde que não 
seja feriado, a FZB não é aberta ao público, portanto a abertura fica a critério do 
concessionário para atender os funcionários da FZB-BH. 

5.3. Os quiosques funcionarão das 8h às 17h, período que é permitida a permanência do 
público visitante no interior da FZB-BH. 
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5.3.1. Havendo necessidade e mediante comunicação à autorizatária, com antecedência 
mínima de 1 (um) dia, os quiosques poderão, eventualmente, ter seus horários de 
funcionamento alterados; 

5.4. É obrigatório o uso de uniformes e crachá de identificação pelos funcionários dos 
quiosques. No crachá deve constar, pelo menos, nome e função do funcionário e 
identificação do empregador: 

5.4.1. Compõem o uniforme os seguintes itens: calçado, calças, camisas ou camisetas e 
proteção para cabelos (toucas e bibicos). 

5.4.2. Os itens calça, camisa ou camiseta e proteção para cabelos dos uniformes dos 
funcionários que trabalharão na área de produção deverão ser da cor branca, e os 
sapatos deverão ser fechados. 

5.4.3. Para os funcionários auxiliares de serviços gerais, estes deverão utilizar uniforme em 
que a camisa ou camiseta terá cor diferente da calça, e ambos em cores claras. 
Deverão utilizar todos os equipamentos de proteção individual necessários, tais como 
luvas de látex e sapato de segurança emborrachado, bem como protetor de cabelo. 

5.4.4. Os uniformes dos funcionários que trabalharão com o atendimento ao público deverão 
ser compostos por calça, camisa ou camiseta e sapato fechado. A cor será a critério da 
concessionária, observando a obrigatoriedade de ser em tons claros. 

5.4.5. A utilização dos uniformes deverá ser em tempo integral durante a jornada de trabalho 
de todos os funcionários. 

5.4.6. Não será permitido o uso de “bonés” como proteção de cabelos nem como uniforme. 
5.4.7. O material a ser utilizado na confecção dos uniformes dos funcionários ficará a critério 

da concessionária, observando as adequações dos mesmos ao ambiente de trabalho 
bem como as normas de segurança e higiene de trabalho. 

5.5. O Concessionário cumprirá, obrigatoriamente, as normas estabelecidas pela Vigilância 
Sanitária e legislação vigente, notadamente a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro 
de 2004, emitida pela ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre 
“Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação”. 

5.6. O Concessionário, antes de instalar qualquer equipamento no local concedido, deverá 
verificar as condições físicas e das redes existentes; qualquer dano causado em função de 
instalação inadequada será de sua inteira responsabilidade. 

5.7. A exploração comercial dos espaços públicos vigorará a partir da data de publicação de 
extrato no DOM, observadas as condições estabelecidas neste Instrumento. 

5.8. Para ter acesso a FZB todos os prestadores de serviço deverão estar devidamente 
credenciados junto ao Departamento de Administração e Finanças – DAF, mediante 
pagamento de R$ 15,00 (quinze reais) para confecção da credencial.  

 
6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

6.1. Maior Oferta. 
6.2. Apresentação da Declaração de Aceite; 
6.3 – Visita técnica facultativa, conforme Capítulo III deste Edital.  

 
7. OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO 

7.1. São obrigações do Concessionário as descritas nos subitens seguintes. 
7.1.1. Utilizar o espaço concedido para explorar a atividade comercial observando os termos 

do Edital e seus Anexos.  
7.1.2. Manter o espaço físico, objeto da Concessão de Uso, em boas condições e em pleno 

funcionamento, nos dias e horários fixados neste Termo de Referência.  
7.1.3. Manter os equipamentos, utensílios e instalações em boas condições de uso. 
7.1.4. Ter postura, inclusive os empregados, pautada pela excelência e cordialidade no 

atendimento e relacionamento com usuário ou com os agentes públicos da 
Administração ou com os demais Concessionários.  

7.1.5. Efetuar o pagamento até o 5º dia útil do mês subsequente, do valor mensal devido 
pela Concessão de Uso.  

7.1.6. Executar o Contrato responsabilizando-se pela qualidade e perfeição técnica dos 
produtos fornecidos e dos serviços prestados.  
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7.1.7. Providenciar, em prazo estabelecido pelo DAF, a correção das deficiências apontadas 
com respeito à execução do objeto, observados os dispositivos do Edital e seus 
anexos. 

7.1.8. Observar e seguir, juntamente com seus empregados, todas as normas de disciplina e 
de segurança da FZB-BH e manter conduta compatível com o exercício da atividade 
exercida.  

7.1.9. Providenciar, junto aos órgãos e autoridades competentes, sem qualquer ônus para a 
FZB-BH, registros, autorizações, alvarás e outros que se fizerem necessários ao 
funcionamento da atividade comercial, observando as normas legais vigentes e 
respondendo por eventuais infrações a essas normas.  

7.1.10. Adquirir, às suas expensas, todos os equipamentos, materiais, mobiliário, 
acessórios, componentes e utensílios necessários ao perfeito desempenho da 
atividade comercial. Priorizar pela utilização de equipamentos com certificado de 
consumo de energia “A”, emitidos pelo INMETRO. 

7.1.11. Responsabilizar-se pela guarda e segurança dos imóveis, equipamentos, 
materiais e mercadorias, não cabendo à FZB-BH qualquer ônus por dano ou furto. 

7.1.12. Manter o local da Concessão sempre limpo, higienizado, funcional e 
desembaraçado, durante todo o decorrer da exploração comercial. 

7.1.13. Responsabilizar-se pelo acondicionamento adequado e remoção diária do lixo 
até o local próprio indicado pela FZB-BH.  

7.1.14. Manter o ambiente devidamente limpo e higienizado, realizando o mais 
adequado acondicionamento e descarte do lixo gerado por seus clientes. 

7.1.15. Disponibilizar, lixeiras individuais com tampa e pedal, fabricadas em plástico 
resistente, volume mínimo de 50 (cinquenta) litros, em quantidade não inferior a 2 
(duas) unidades a serem alocadas em locais variados e de fácil acesso dos clientes. 

7.1.16. Disponibilizar, sacos plásticos em todas as lixeiras de uso comum dos clientes. 
7.1.17. Retirar, quantas vezes forem necessárias e no horário adequado, o lixo 

resultante de suas atividades e de seus clientes, devidamente acondicionado em sacos 
plásticos, conforme normas técnicas de higiene, objetivando evitar a proliferação de 
animais sinantrópicos, micro-organismos e propagação de odores desagradáveis. O 
lixo deverá ser retirado do ambiente da concessão e feita à disposição adequada, 
diariamente e quantas vezes ao dia for necessário. 

7.1.18. Proceder ao descarte sustentável ou reciclagem de produtos potencialmente 
nocivos ao meio ambiente, como óleo de cozinha. 

7.1.19. Devolver o espaço físico, no término do contrato, em condições adequadas de 
funcionamento, procedendo a eventuais reparos, se necessário.  

7.1.20. Realizar modificações no local objeto da Concessão de Uso somente com a 
prévia autorização da FZB-BH. 

7.1.21. É vedado alterar a fachada principal do quiosque, sendo obrigada, a 
concessionária, utilizar o padrão de comunicação visual da fachada estabelecido pela 
FZB-BH. 

7.1.22. As manutenções decorrentes do tempo de uso ou de fatores externos ficarão 
por conta da concessionária. A manutenção abrange, entre outros, os seguintes itens: 

7.1.22.1. Agua e esgoto: 
7.1.22.1.1. Tubos e conexões; 
7.1.22.1.2. Equipamentos, válvulas, sifões, etc.; 
7.1.22.1.3. Limpeza de caixa de gordura. 

7.1.22.2. Energia: 
7.1.22.2.1. Eletrodutos e conexões; 
7.1.22.2.2. Lâmpadas, tomadas, disjuntores, reatores, interruptores, soquetes, etc.; 

7.1.22.3. Na hipótese do representante do Departamento de Administração e Finanças, 
em fiscalização, encontrar inconformidades na inspeção inicial ou outra inspeção 
qualquer, a concessionária terá prazo determinado através de notificação, para 
corrigir as irregularidades. 

7.1.23. Transportar os seus empregados, materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios, às suas expensas, até o local dos trabalhos.  
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7.1.24. Responsabilizar-se integralmente por todos os atos ou omissões que ele ou 
seu empregado venha a praticar.  

7.1.25. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação trabalhista vigente.  

7.1.26. Realizar a manutenção dos equipamentos e maquinários do quiosque. 
7.1.27. Providenciar, de acordo com as normas da Vigilância Sanitária, a dedetização 

e a desratização do quiosque, observada autorização prévia da FZB-BH, bem como a 
limpeza e higienização. 

7.1.28. Manter expostos para venda somente os produtos indicados neste TR, bem 
como manter estocados somente os insumos para produção dos mesmos. 

7.1.28.1. É permitida a estocagem de matérias primas destinadas à fabricação de 
produtos autorizados. 

7.1.29. Quando o estabelecimento disponibilizar açúcar, adoçante, sal e molhos 
(ketchup, mostarda, maionese, molho de pimenta etc.), dentre outros, deverá 
disponibilizá-los em sachês individuais. 

7.1.30. Quando o estabelecimento disponibilizar guardanapos de papel estes deverão 
ser não reciclados e não sedosos; 

7.1.31. Quando o estabelecimento disponibilizar palitos e canudos plásticos estes 
deverão ser embalados individualmente; 

7.1.32. Outros itens poderão ser incluídos no cardápio mediante anuência prévia e 
expressa da FZB-BH, desde que seus preços sejam, comprovadamente, compatíveis 
com os praticados no mercado local ou, na falta de estabelecimento compatível no 
mercado local, no mercado regional. 

7.1.33. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.  

7.1.34. Fornecer ao DAF, mantendo-os atualizados, números telefônicos, e-mail ou 
outros meios igualmente eficazes, para contato, ainda que fora do horário normal de 
expediente.  

7.1.35. Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do DAF, cumprindo 
com todas as suas orientações e determinações. 

7.1.36. Prestar, a qualquer momento de sua vigência, todos os esclarecimentos e 
informações administrativas ou técnicas acerca da execução do contrato que lhes 
forem solicitados pelo DAF. 

7.1.37. Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, 
especialmente a indicada no Contrato e suas cláusulas, de modo a favorecer e a 
buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, excluindo a FZB-BH 
de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade do 
Concessionário. 

7.1.38. Suspender a venda de qualquer mercadoria ou produto, quando a FZB-BH 
julgar de interesse público ou prejudicar as suas atividades ou finalidades. 

7.1.39. Apresentar em quadro visível os preços de todas as mercadorias ou produtos 
comercializados. 

7.1.40. Manter no local de trabalho somente empregados que tenham a idade 
permitida por lei para o exercício da atividade. 

7.1.41. Recrutar em seu nome e sob a sua integral responsabilidade, sem qualquer 
implicação solidária ou subsidiária da FZB-BH, os funcionários que trabalharão na 
atividade comercial prevista no objeto, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos 
decorrentes da relação jurídica, inclusive dos encargos previstos na legislação 
trabalhista, previdenciária, fiscal, securitária ou quaisquer outros não mencionados, 
mas obrigatórios em decorrência da sua condição de empregadora. É responsabilidade 
do Concessionário, também, o fornecimento de uniforme e EPI ao seu empregado. 

7.1.42. Manter o empregado que trabalhar no caixa exclusivamente nesta função, ou 
seja, não poderá servir ou manipular alimentos. 

7.1.43. Realizar ações promocionais e de divulgação de produtos somente com a 
autorização prévia da FZB-BH. 
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7.1.44. Não utilizar equipamento sonoro ou qualquer outra forma, que produza sons 
prejudiciais ao meio ambiente. 

7.1.45. Não transferir para terceiros a Concessão de Uso no todo, em parte, ou 
qualquer outro meio que possibilite o uso do espaço, por terceiros, ainda que seja para 
a mesma finalidade constante do instrumento da Concessão. 

7.1.46. Não realizar a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade, observada 
a legislação vigente. 

7.1.47. Não alimentar animais, nas áreas internas da FZB-BH, bem como não deixar 
restos de alimentos expostos fora dos locais de acondicionamento do lixo. 

7.1.48. Não permanecer nas áreas internas da FZB-BH após as 18 horas. 
7.1.49. Obter e manter em dia o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros – “AVCB”. 
7.1.50. Disponibilizar mesas e cadeiras para os usuários. 

 
8. OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 

8.1. Proporcionar o pleno acesso do pessoal do Concessionário, devidamente credenciado 
conforme subitem 5.7, ao espaço concedido para a exploração comercial.  

8.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
Concessionário em relação ao objeto do Contrato.  

8.3. Notificar o Concessionário sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do 
contrato, fixando-lhe prazo para corrigi-la.  

8.4. Fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a 
responsabilidade do Concessionário pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, 
nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.  

8.5. Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviços.  
8.6. Providenciar a publicação do extrato do Contrato, bem como dos termos aditivos que 

venham a ser firmados. 
 
9. FORMA DE PAGAMENTO  

9.1. O pagamento da Concessão de Uso será realizado mensalmente, até o dia 5º dia útil do 
mês subsequente, conforme subitem 7.5, por meio de boleto bancário. 

9.2. O descumprimento do prazo de pagamento configurará motivo para rescisão contratual 
unilateral, observado o disposto do subitem 11.4, e provocará a aplicação de multa de 0,2% 
(dois décimos por cento), por dia de atraso, e juros de 1% (um por cento) ao mês, que será 
cobrado “pro rata die”. 

 
10. VIGÊNCIA CONTRATUAL E FORMA DE REAJUSTE 

10.1 - O Contrato vigorará pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de publicação 
do extrato no DOM. 
10.2 - O valor da concessão de uso será reajustado a cada período de 12 meses, contados a 
partir da data de abertura da proposta na licitação, pelo IGPM/FGV. 

 
11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. O Concessionário está sujeito às sanções descritas neste item 11, observados os 
dispositivos da Lei Federal nº 8.666/1993 e Decreto Municipal nº 15.113/2013, instrumentos 
legais que se aplicam ao contrato. 

11.2. O Concessionário responderá por atos praticados por seus empregados ou por 
qualquer outra pessoa que esteja no interior da FZB-BH a seu serviço ou por seu interesse. 

11.3. Pela inexecução parcial ou total do objeto e demais condições resultantes da 
contratação, poderão ser aplicadas à Contratada, garantida a prévia defesa, as sanções a 
seguir relacionadas:  

11.3.1. Advertência. 
11.3.2. Multas, nos percentuais indicados nos incisos seguintes: 

11.3.2.1. As multas estabelecidas no Decreto Municipal nº 15.113/2013, no que couber a 
aplicação. 

11.3.2.2. Concessionário não realizar, de forma parcial ou total, ou realizar de forma 
deficiente, qualquer uma das manutenções previstas no subitem 2.4 deste Termo 
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de Referência: multa de 3% (três por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato, por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 

11.3.2.3. Concessionário não cumprir o prazo de 30 (trinta) dias, estabelecido no 
Parágrafo Primeiro do subitem 2.6 deste Termo de Referência, para apresentar a 
apólice de seguro: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato, por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 

11.3.2.4. Concessionário não apresentar à FZB-BH, no dia imediato ao seu vencimento, 
a apólice de seguro renovada conforme mencionado no Parágrafo Segundo do 
subitem 2.6 deste Termo de Referência: multa de 1% (um por cento), calculada 
sobre o valor global do contrato, por dia ou fração de dia despendido até a 
regularização. 

11.3.2.5. Concessionário não submeter à aprovação prévia da Fiscalização da FZB-BH 
os preços dos produtos que serão comercializados ou praticar preços acima dos 
aprovados: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato, por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 

11.3.2.6. Concessionário não abrir o quiosque nos sábados, domingos, feriados e deixar 
de cumprir o rodízio mencionado no subitem 5.1: multa de 1% (um por cento), 
calculada sobre o valor global do contrato, por dia ou fração de dia despendido até 
a regularização. 

11.3.2.7. Concessionário descumprir qualquer um dos procedimentos ou normas 
estabelecidos na Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, emitida 
pela ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária: multa de 3% (três por 
cento), calculada sobre o valor global do contrato, por dia ou fração de dia 
despendido até a regularização. 

11.3.2.8. Concessionário não providenciar, em prazo estabelecido pelo DAF, a correção 
de deficiência apontada, conforme disposto no subitem 7.7 deste Termo de 
Referência: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato, por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 

11.3.2.9. Concessionário não observar e seguir, juntamente com seus empregados, 
todas as normas de disciplina e de segurança da FZB-BH ou não manter conduta 
compatível com o exercício da função exercida: multa de 1% (um por cento), 
calculada sobre o valor global do contrato. 

11.3.2.10. Concessionário não ter, inclusive seus empregados, postura pautada 
pela excelência e cordialidade no atendimento e relacionamento com usuário ou 
com os agentes públicos da Administração ou com os demais Concessionários: 
multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global do contrato. 

11.3.2.11. Concessionário não realizar o acondicionamento adequado e remoção 
diária do lixo até o local próprio indicado pela FZB-BH: multa de 1% (um por 
cento), calculada sobre o valor global do contrato. 

11.3.2.12. Concessionário realizar modificações no local objeto da Concessão de 
Uso sem a prévia autorização da FZB-BH: multa de 1% (um por cento), calculada 
sobre o valor global do contrato, por dia ou fração de dia despendido até a 
regularização. 

11.3.2.13. O Concessionário ou seu empregado não estar identificado com crachá 
no interior da FZB-BH: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global 
do contrato. 

11.3.2.14. Concessionário não providenciar a dedetização e a desratização, 
conforme subitem 7.22: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor 
global do contrato, por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 

11.3.2.15. Concessionário manter estocados ou expostos para venda produtos não 
autorizados pela FZB-BH: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor 
global do contrato, por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 

11.3.2.16. Concessionário dificultar a fiscalização do DAF ou não cumprir sua 
orientação ou determinação: multa de 3% (três por cento), calculada sobre o valor 
global do contrato. 



                                                                                                                                                     

FZB-BH – Concorrência 01/2017 – Página 68 de 97 

11.3.2.17. Concessionário não suspender a venda de qualquer mercadoria ou 
produto, quando a FZB-BH julgar de interesse público ou prejudicar as suas 
atividades ou finalidades: multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor 
global do contrato, por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 

11.3.2.18. Concessionário não apresentar em quadro visível os preços de todas as 
mercadorias ou produtos comercializados: multa de 1% (um por cento), calculada 
sobre o valor global do contrato, por dia ou fração de dia despendido até a 
regularização. 

11.3.2.19. Concessionário ou seu empregado não estar devidamente uniformizado 
e portando o Equipamento de Proteção Individual (EPI) estabelecido na 
legislação: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global do contrato, 
por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 

11.3.2.20. Concessionário ou empregado que trabalhar no caixa servir ou 
manipular alimento: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor global do 
contrato, por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 

11.3.2.21. Concessionário realizar ações promocionais e de divulgação de 
produtos ou do empreendimento sem a autorização prévia da FZB-BH: multa de 
1% (um por cento), calculada sobre o valor global do contrato, por dia ou fração 
de dia despendido até a regularização. 

11.3.2.22. Concessionário ou seu empregado utilizar equipamento sonoro ou 
qualquer outra forma, que produza sons prejudiciais ao meio ambiente: multa de 
1% (um por cento), calculada sobre o valor global do contrato, por dia ou fração 
de dia despendido até a regularização. 

11.3.2.23. Concessionário ou seu empregado alimentar animais, nas áreas 
internas da FZB-BH, ou deixar restos de alimentos expostos fora dos locais de 
acondicionamento do lixo: multa de 3% (três por cento), calculada sobre o valor 
global do contrato, por dia ou fração de dia despendido até a regularização. 

11.3.2.24. Concessionário ou seu empregado permanecer nas áreas internas da 
FZB-BH após as 18 horas: multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor 
global do contrato. 

11.4. Caberá ainda aplicar à Contratada as seguintes sanções, pela inexecução parcial ou 
total do objeto e demais condições resultantes da contratação: 

11.4.1. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração 
Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme disposto no inciso III do 
artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

11.4.2. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos 
termos do inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

11.5. Consistirá motivo para a rescisão unilateral do Contrato, nos termos do inciso I, art. 79 
da Lei nº 8.666/93: 

11.6. Atraso de pagamento superior a 30 (trinta) dias ou a prática desmesurada de atrasos 
de pagamento. 

11.7. A infringência aos dispositivos deste Termo de Referência, do Edital e seus anexos, 
praticada pelo Concessionário de forma desmesurada. 

11.8. Reputa-se como desmesurado a partir da 3ª (terceira) infringência aos dispositivos do 
Edital e seus anexos. 

11.9. Concessionário transferir para terceiros a Concessão de uso, observado o disposto no 
subitem 7.37. 

11.10. O pagamento das multas a que se refere esta Cláusula Décima Primeira não exime a 
Contratada da reparação das eventuais perdas e danos ou prejuízos que causar à 
Contratante ou a terceiros em decorrência da execução deste Contrato.  

11.11. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Seção Financeira do Departamento 
de Administração e Finanças da Contratante, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados 
a partir da notificação, sob pena de cobrança judicial ou de outra forma que a Contratante 
julgar mais conveniente. 



                                                                                                                                                     

FZB-BH – Concorrência 01/2017 – Página 69 de 97 

11.12. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, garantidos os 
princípios da ampla defesa e do contraditório. 

 
12. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA CONCESSIONÁRIA 

12.1. O DAF avaliará, trimestralmente, o desempenho da concessionária quanto à 
qualidade dos serviços prestados, por meio da Avaliação de Desempenho conforme 
critérios especificados neste TR.  

12.2. A Avaliação de Desempenho será realizada pelo servidor designado pelo DAF. 
12.3. As supervisões que darão subsídio para a Avaliação de Desempenho serão 

realizadas nas dependências do estabelecimento de alimentação, pelos componentes 
descritos no item anterior e acompanhadas pelo concessionário. A impossibilidade de 
acompanhamento das supervisões por concessionário não será impedimento para 
realização das atividades. 

12.4. Não haverá limites para a realização das supervisões, que serão realizadas em dias 
aleatórios por servidor designado pelo DAF. 

12.5. O concessionário receberá documento contendo o resultado geral da Avaliação de 
Desempenho e terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do recebimento 
do documento, para interpor pedido de reconsideração da Avaliação de Desempenho. A 
reconsideração será avaliada pelo Gestor e Fiscal do Contrato, por igual prazo. Haverá a 
possibilidade de recurso junto ao DAF, em prazo não superior a 5 (cinco) dias contados do 
recebimento do resultado da reconsideração. 

12.6. Além do intuito balizador de acompanhamento da qualidade dos serviços prestados 
pelo concessionário, os resultados da Avaliação de Desempenho serão utilizados pela FZB 
para fins de instrução de processo administrativo, nos termos da Lei 8.666/93, para 
aplicação das sanções administrativas cabíveis, quando necessário. 

 
13. ESTIMATIVA DE PREÇO 

13.1. Os preços mínimos estabelecidos para a locação de cada unidade estão indicados na 
tabela a seguir. 

  
 

  

Nº QUIOSQUES ESTABELECIMENTO ÁREA EM M2 

VALORES1 

POR 
M2 

MENSAL 

1 Cafeteria 27 32,87 887,49 

2 Churrasquinho 6 32,87 197,22 

3 Sorveteria 6 32,87 197,22 

4 Lanchonete 6 32,87 197,22 

5 Pastelaria 6 32,87 197,22 

6 Lanchonete 6 32,87 197,22 

7 Pizzaria 6 32,87 197,22 

8 Lanches Naturais 6 32,87 197,22 

9 Pastelaria 6 32,87 197,22 

10 Lanchonete 6 32,87 197,22 

11 Bomboniere 6 32,87 197,22 

12 Sorveteria 6 32,87 197,22 

13 Lanchonete 6 32,87 197,22 

     

                                                           
1
 Esses preços foram estabelecidos com base na “Pesquisa do Mercado Imobiliário em Belo Horizonte: Aluguéis (Imóvel 

Comercial – Região Administrativa Pampulha)” elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, 

Administrativas e Contábeis de Minas Gerais – FACE/ UFMG em fevereiro de 2016. 
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LOCALIZAÇÃO DOS QUIOSQUES DA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO 

 
 
 

 
 

 

 

Legenda 

 

 Quiosques Av. Central 

 

 Cafeteria Jardim Botânico 

 

Quiosques Praça das Aves 

 

 Quiosques Felinos 

 

 Quiosques Chipanzé 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                     

FZB-BH – Concorrência 01/2017 – Página 71 de 97 

PRODUTOS AUTORIZADOS 

  

Nº 
QUIOSQUE 

ESTABELECIMENTO LOCALIZAÇÃO TAMANHO PRODUTOS AUTORIZADOS 

1 Cafeteria 
Jardim 

Botânico 

4 x 3m mais 
15m² para 

mesas/cadeiras 

Cafés, sucos, refrigerante, água, 
lanches rápidos, tortas, sanduíche 
natural, salgados, pão de queijo 

2 
Churrasquinho 

 
Praça das Aves 3 x 2m 

Porções de carnes variadas 
vendidas em pratos (sem uso de 

espeto), refrigerantes, sucos, água 

3 Sorveteria Praça das Aves 3 x 2m Sorvetes, picolé 

4 Lanchonete Praça das Aves 3 x 2m 
Sanduíches, cachorro quente, 

salgados, salgadinhos, refrigerantes, 
sucos, água, 

5 Pastelaria Av. Central 3 x 2m 
Pastéis de diferentes sabores, 

refrigerantes, sucos, água, caldo de 
cana 

6 Lanchonete Av. Central 3 x 2m 
Sanduíches, cachorro quente, 

salgados, salgadinhos, refrigerantes, 
sucos, água, 

7 Pizzaria Av. Central 3 x 2m 
Pizza em pedaços e inteiras, de 

diferentes sabores, refrigerantes, 
sucos, água 

8 Lanches Naturais Felinos 3 x 2m 
Sanduíches naturais, salada de 
frutas, sucos, água, vitaminas 

9 Pastelaria Felinos 3 x 2m 
Pastéis de diferentes sabores, 

refrigerantes, sucos, água, caldo de 
cana 

10 Lanchonete Felinos 3 x 2m 
Sanduíches, cachorro quente, 

salgados, salgadinhos, refrigerantes, 
sucos, água, 

11 
Bomboniere 

 
Chimpanzé 3 x 2m Pipoca, churros, bala, biscoito  

12 Sorveteria Chimpanzé 3 x 2m Sorvetes, picolé 

13 Lanchonete Chimpanzé 3 x 2m 
Sanduíches, cachorro quente, 

salgados, salgadinhos, refrigerantes, 
sucos, água, 

 
NOTAS: 
a) A FZB-BH poderá determinar a exclusão de produtos que provoquem danos ao meio ambiente 
ou à fauna ou à flora. 
b) Os quiosques somente poderão expor e vender os produtos indicados nesta tabela, outros itens 
poderão ser incluídos mediante anuência prévia e expressa do Departamento de Administração e 
Finanças, conforme subitem 7.23 do Termo de Referência. 
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MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVA 

 
1 - LOCALIZAÇÃO 
Os quiosques da Área de Visitação da Fundação Zoo-Botânica está situada no interior do Jardim 
Zoológico – Avenida Otacílio Negrão de Lima, nº 8000, Pampulha, CEP 31.365-450. 

 
2 - DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
A Área de alimentação é composta por 13 (treze) quiosques de alimentação, sendo 12(doze) com 
as medidas de 3,00 x 2,00m e um quiosque de 4,00 x 3,00m, sendo que este último terá ainda 15m² 
para colocação de mesas e cadeiras para os usuários.  

O acesso aos quiosques de alimentação será feito por meio dos passeios e vias já existentes. 
 

Resumo das áreas: 
Área interna (dentro dos dozes quiosques):  72,00m² 
Área interna do quiosque menor:                   12,00m² 
Área externa do quiosque maior:   15,00 m² 
ÁREA TOTAL:      99,00m² 
 
a)3 – TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS QUIOSQUES  
 
Todos os serviços deverão ser executados com esmero, evitando danos à Fundação. 
A instalação do quiosque deverá ser comunicada previamente à FZB para liberação das portarias 
e acompanhamento de algum servidor designado pelo Diretor do Departamento de Administração 
e Finanças. 
 
b)4 - LIMPEZA DO LOCAL 
O local da instalação dos quiosques deverá ser completamente limpo (varrido), ao final de cada 
jornada diária de trabalho. Pisos, revestimentos, aparelhos de iluminação etc. deverão ser 
cuidadosamente lavados, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e etc. 
A remoção do material utilizado deverá ser realizada de forma satisfatória, não prejudicando as 
condições de tráfego das vias utilizadas. 
A utilização de caçambas deverá seguir as seguintes normas: 
  Certificar se a empresa e seus equipamentos estão licenciados de acordo com a Lei nº 8459 
de 04 de dezembro de 2002. 
  As caçambas deverão conter tarjas refletoras, nome da empresa e número do telefone. 
  A caçamba não poderá, em hipótese alguma, ser removida do local onde a empresa 
contratada estacioná-la. 
  É proibido qualquer tipo de incineração no interior da caçamba, assim como ultrapassar ao 
limite da capacidade de carga (sujeito a multa). 
  É proibido limpar pincéis e rolos sujos de tinta nas caçambas. 
  É proibido deixar a caçamba carregada na obra ou em vias públicas. 
 
5- SERVIÇOS DIVERSOS 
Os permissionários dos Quiosques deverão providenciar a ligação de rede elétrica, esgoto e água 
de seu estabelecimento. Deverá também ser construída a base para alocação do quiosque.  
 
6 - LIMPEZA DA OBRA 
Durante a obra para instalação dos quiosques, a Área de Visitação estará aberta ao público, 
exigindo dos concessionários uma limpeza diária e permanente. 
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CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

1. Para fins de pontuação as faltas serão classificadas em leve, média, grave e gravíssima. 
2. A Nota geral da Avaliação de Desempenho será obtida da seguinte forma: 
NAD = 100 - Σpd 
Onde: 
Σpd = somatório dos pontos descontados relativos às irregularidades verificadas nas supervisões e 
controles, conforme tabela abaixo: 
3. Serão atribuídos pontos por cometimento de falta(s), em cada avaliação de acordo com os 
critérios dispostos na tabela abaixo: 
 

NÍVEL IRREGULARIDADES PONTOS A 

SEREM 

DESCONTADOS 

L
ev

e 

Preços cobrados nos itens do estabelecimento superiores em 100% ao praticado no 

mercado de Belo Horizonte e região, por fiscalização.  

3 

Descumprimento dos horários e dias de abertura e fechamento do estabelecimento, 

por ocorrência verificada. 

3 

Deixar de atender as demandas por refeição em virtude da falta de alimentos, por 

ocorrência verificada. 

3 

Ausência ou inadequação de placas/ etiquetas de identificação dos produtos, por 

fiscalização. 

3 

Reclamação de usuário identificado formalizada junto à FZB quanto ao 

atendimento ou qualidade dos produtos servidos, por ocorrência.  

3 

Deixar de disponibilizar a máquina para cartão de crédito ou débito, por 

ocorrência. 

3 

M
éd

io
 

Tratamento inadequado e/ ou descortês a usuário, por ocorrência.  

Funcionários trajando uniformes sujos ou não adequados à função, por 

funcionário. 

4 

Denúncias formais e comprovadas de irregularidades em geral no âmbito do 

contrato administrativo e das disposições editalícias, por ocorrência. 

4 

Apresentar cardápio consideravelmente destoante do cardápio de referência, por 

ocorrência verificada. 

4 

Receber advertência da Vigilância Sanitária, por ocorrência. 4 

G
ra

v
e 

Sofrer multa, suspensão de venda ou fabricação, inutilização de produtos, insumos 

ou equipamentos, por ocorrência. 

5 

Presença de alimentos com prazo de validade vencido, por gênero de produto. 5 

Ausência ou inexecução de Plano Integrado de Manejo e Controle de Pragas 

Urbanas, por fiscalização 

5 

Receber algum tipo de penalidade da Vigilância Sanitária, por ocorrência.  5 

Funcionário que trabalha no caixa manipulando/ dispensando os alimentos, por 

ocorrência verificada. 

5 

G
ra

v
ís

si
m

o
 

Interromper os serviços por insuficiência de pessoal ou de insumos para 

preparação dos alimentos, por ocorrência verificada. 

7 

Uso de preparações prontas e não servidas na preparação de outras refeições, por 

ocorrência verificada. 

7 

Ocorrência de casos de intoxicação alimentares, por denúncia confirmada. 7 

Falta de higiene ou higienização inadequada de hortaliças, frutas, utensílios e 

equipamentos, por fiscalização. 

7 

Não apresentar os alvarás de funcionamento e do órgão de vigilância sanitária nos 

prazos legais, por fiscalização. 

7 

Sofrer interdição total ou parcial do estabelecimento pela Vigilância Sanitária, por 

ocorrência. 

7 

 

4. É reservada ao Fiscal a discricionariedade de imputar desconto de pontuação em virtude de 
outras irregularidades não discriminadas neste instrumento, atentando-se aos princípios da 
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e impessoalidade. 
 
5. Será considerado insuficiente o resultado da Avaliação de Desempenho inferior a 70 pontos. 
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6. Ao acumular três notas de Avaliação de Desempenho consecutivas insuficientes, ou seja, NAD 
menor que 70 pontos por três vezes consecutivas, o Departamento de Administração e Finanças 
providenciará a respectiva instrução de processo administrativo para apuração dos fatos e, se for o 
caso, aplicação de sanções administrativas, observados os princípios do devido processo legal, 
ampla defesa e contraditório.  
 
7. A concessionária também estará sujeita a litigar em processo administrativo no âmbito do 
Departamento de Administração e Finanças e do contrato de concessão se, também, acumular 
intercaladamente cinco resultados de Avaliação de Desempenho insuficientes.  
 
8. Ressalta-se que a decisão do Departamento de Administração e Finanças de processo 
administrativo pode implicar, segundo a lei 8.666/93, em arquivamento do processo isento de 
qualquer sanção administrativa ou em advertência, multa, rescisão do contrato, impedimento 
temporário para contratar com a Administração Pública ou aplicação de sanção por inidoneidade. 
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NORMAS DE CIRCULAÇÃO DE FORNECEDORES 

 
 
 

1. Fornecedores com entregas para permissionários deverão identificar-se nas portarias.  

2. O horário permitido para entregas é das 8h às 16h, de terça a sexta-feira; sábado, das 8h às 
9h30 (exceto para fornecedor de gás e gelo, que podem realizar entregas no horário das 8h às 
16h). Aos domingos não são permitidas entregas (exceto por fornecedores de gás e gelo, que 
podem realizar entregas no horário das 8h às 16h).  

3. Será utilizado controle de entrada padrão da FZB-BH. 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA  

 

PROPOSTA – LOTE 1 – PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 

 

À 

Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte 

 

REF.: CONCORRÊNCIA N.º 01/2017 

 

A empresa.............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o n°.................., inscrição estadual 

n° ......................., estabelecida na Av./Rua ........................., n° ......, bairro.................., na cidade de 

................, telefone................, fax ....................., e-mail ..............., vem apresentar sua proposta de 

preços de acordo com as exigências do edital supracitado. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS LOJAS  

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 

Nº da loja Estabelecimento Espaço m2 
Valores (R$) 

m2 mensal 

1 Restaurante 25,0   

2 Sorveteria 12,5   

3 Lanchonete 12,5   

4 Lanchonete 12,5   

5 Cafeteria 12,5   

6 Lanchonete 12,5   

7 Lanchonete 12,5   

8 lanchonete 12,5   

 

1 – O prazo de validade da proposta:__________(mínimo 60  dias) 

2 – Opção pela modalidade de Garantia (conforme subitem 15.1 do Edital):_____________________ 

 

 

Declaração de aceite 

Declaro para os devidos fins, que: 

 

a) Tenho pleno conhecimento das exigências do Edital da Concorrência referenciada, compreendendo 

os aspectos legais, institucionais e do projeto e que me submeto às mesmas, sem restrições de 

qualquer natureza, bem como aos regulamentos administrativos e às normas gerais ou especiais 

aplicáveis. 

b) Tenho pleno conhecimento das condições em que se encontra a área objeto da permissão de uso, 

bem como das condições impostas para instalação, início e funcionamento da atividade. 

c) Tenho pleno conhecimento que toda e quaisquer benfeitorias e acessões que forem realizadas na 

área, correrão por conta do Permissionário e se incorporarão ao patrimônio público, sem qualquer 

direito a retenção e indenização; 

d) Se pessoa jurídica, os sócios não são servidores públicos municipais. 

 

Local e data 

............................................ 

(assinatura do responsável pela empresa) 

Nome/Cargo 
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ANEXO II.I 

MODELO DE PROPOSTA  

 

PROPOSTA – LOTE 2 – RESTAURANTE 

 

À 

Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte 

 

 

REF.: CONCORRÊNCIA N.º 01/2017 

 

 

A empresa.............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o n°.................., inscrição estadual 

n° ......................., estabelecida na Av./Rua ........................., n° ......, bairro.................., na cidade de 

................, telefone................, fax ....................., e-mail ..............., vem apresentar sua proposta de 

preços de acordo com as exigências do edital supracitado. 

 

ESTABELECIMENTO ÁREA EM M2 
VALORES (R$) 

MENSAL ANUAL 

Restaurante/lanchonete 240   

 

1 – O prazo de validade da proposta:__________(mínimo 60  dias) 

2 – Opção pela modalidade de Garantia (conforme subitem 15.1 do Edital):_____________________ 

 

 

Declaração de aceite 

Declaro para os devidos fins, que: 

 

a) Tenho pleno conhecimento das exigências do Edital da Concorrência referenciada, compreendendo 

os aspectos legais, institucionais e do projeto e que me submeto às mesmas, sem restrições de 

qualquer natureza, bem como aos regulamentos administrativos e às normas gerais ou especiais 

aplicáveis. 

b) Tenho pleno conhecimento das condições em que se encontra a área objeto da permissão de uso, 

bem como das condições impostas para instalação, início e funcionamento da atividade. 

c) Tenho pleno conhecimento que toda e quaisquer benfeitorias e acessões que forem realizadas na 

área, correrão por conta do Permissionário e se incorporarão ao patrimônio público, sem qualquer 

direito a retenção e indenização; 

d) Se pessoa jurídica, os sócios não são servidores públicos municipais. 

 

Local e data 

............................................ 

(assinatura do responsável pela empresa) 

Nome/Cargo 
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ANEXO II.III 

MODELO DE PROPOSTA  

 

PROPOSTA – LOTE 3 – QUIOSQUES 

 

 

 

À 

Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte 

 

REF.: CONCORRÊNCIA N.º 01/2017 

 

A empresa.............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o n°.................., inscrição estadual 

n° ......................., estabelecida na Av./Rua ........................., n° ......, bairro.................., na cidade de 

................, telefone................, fax ....................., e-mail ..............., vem apresentar sua proposta de 

preços de acordo com as exigências do edital supracitado. 

 

 

Nº QUIOSQUES ESTABELECIMENTO ÁREA EM M2 
VALORES 

M2 MENSAL 

1 Cafeteria 27   

2 Churrasquinho 6   

3 Sorveteria 6   

4 Lanchonete 6   

5 Pastelaria 6   

6 Lanchonete 6   

7 Pizzaria 6   

8 Lanches Naturais 6   

9 Pastelaria 6   

10 Lanchonete 6   

11 Bomboniere 6   

12 Sorveteria 6   

13 Lanchonete 6   
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ANEXO III - A 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

REF.: CONCORRÊNCIA N.º 01/2017 

 

 

 

Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor da Concorrência nº XX/XXXX, cujo objeto é 

Permissão de Uso de espaços públicos da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte (FZB/BH), 

Praça da Alimentação, Restaurante (ambos contemplando atividades comerciais varejistas de 

restaurante/lanchonete) e quiosques distribuídos em vários pontos. A FZB/BH fica localizada na 

Avenida Otacílio Negrão de Lima nº 8.000 – Bairro Pampulha – Belo Horizonte – MG. As 

especificações e condições de participação estão definidas neste Edital e seus anexos.  

 
 

 

Empresa:_________________________________ C.N.P.J.: ________________________________ 

 

Tel/Fax: ______________________ E-mail:_____________________________________________ 

 

Endereço: ________________________________________________________________________ 

 

Representante Legal:________________________________________________________________ 

 

Carteira de Identidade:___________________________ CPF: _______________________________ 

 

 

 

Local e Data. 

 

 

________________________________ 

Responsável da Empresa 

 

 

 

________________________________ 

Visto do Representante da FZB/BH 
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ANEXO III - B 

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

REF.: CONCORRÊNCIA N.º 01/2017 

 

 

 

Declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor da REF.: CONCORRÊNCIA N.º 01/2017, cujo 

objeto Permissão de Uso de espaços públicos da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte 

(FZB/BH), Praça da Alimentação, Restaurante (ambos contemplando atividades comerciais varejistas 

de restaurante/lanchonete) e quiosques distribuídos em vários pontos. A FZB/BH fica localizada na 

Avenida Otacílio Negrão de Lima nº 8.000 – Bairro Pampulha – Belo Horizonte – MG. As 

especificações e condições de participação estão definidas neste Edital e seus anexos.  

 
 

Declaramos, outrossim, que optamos por não vistoriar o local por conhecer as circunstâncias locais e 

as possíveis dificuldades para o cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, assumindo a 

responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes de circunstâncias passíveis de serem avaliadas 

na vistoria. 

 

 

Empresa:_________________________________ C.N.P.J.:_________________________________ 

 

Tel/Fax: ______________________ E-mail:_____________________________________________ 

 

Endereço: ________________________________________________________________________ 

 

Representante Legal:________________________________________________________________ 

 

Carteira de Identidade:___________________________ CPF: _______________________________ 

 

 

Local e data 

 

 

________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Representante Legal) 
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ANEXO IV 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

(Modelo de credenciamento a ser apresentado nos termos do subitem 6.9 e Capítulo VI do Edital) 

 

 

 

REF.: CONCORRÊNCIA N.º 01/2017 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a Empresa 

_______________________________ CNPJ n.º _________________________, por seu(s) 

Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), CREDENCIA(M) o(a) 

Sr.(a)______________________________________, portador(a) do documento de identidade nº 

_____________, CPF n.º _______________________ para participar das reuniões relativas ao 

processo licitatório em referência, o qual está autorizado(a) a manifestar-se em nome da empresa, 

requerer vistas de documentos e propostas, formular lances verbais em sessão pública, negociar preço 

diretamente com o(a) Presidente da CPL, assinar e rubricar documentos, atas e propostas, manifestar 

a intenção de interpor recurso ou renunciar ao direito de fazê-lo e praticar, na forma da lei, todos os 

demais atos inerentes ao certame indicado, a que tudo daremos por firme e valioso. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

 

Local e data 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 

(Cargo – CI n.º – CPF) 

 

OBSERVAÇÕES: 

a) O texto acima é mera sugestão.  A empresa licitante poderá alterá-lo, se considerar 

conveniente, desde que as alterações contemplem claramente as designações necessárias ao 

Credenciado, sem deixar dúvidas. 

b) Utilizar, se possível, papel timbrado da empresa, ou apor o carimbo do CNPJ.  
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE MENOR 

 

 

REF.: CONCORRÊNCIA N.º 01/2017 
 

 

A Empresa _________________________ CNPJ n.º _________, sediada no município de 

___________________, por seu(s) Representante(s) Legal(ais) abaixo assinado(s), DECLARA ,sob 

as penalidades da Lei, que atende à exigência do inciso V do art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, 

acrescido pela Lei Federal n.º 9.854 de 27 de outubro de 1999, não empregando menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregando menor de dezesseis anos; 

 

 

(Assinalar a “Ressalva” a seguir, caso ocorra a situação) 

 

[      ]    Ressalva:      emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz. 

 

 

Declara ainda que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos à sua Habilitação, na forma do 

disposto no § 2º do art. 32, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

Assume, ainda, esta Empresa, inteira responsabilidade pela veracidade de todas as informações 

prestadas. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Identificação da LICITANTE (razão social – CNPJ) 

 

 

 

________________________________________ 

Local e data 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 

(CI n.º  e/ou CPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                     

FZB-BH – Concorrência 01/2017 – Página 83 de 97 

ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU 

 EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

REF.: CONCORRÊNCIA N.º 01/2017 

 

 

 

 

 A empresa __________(razão social)__________, inscrita no CNPJ n.º _____________________, 

por intermédio de seu(s) representante(s) legal(ais) abaixo assinado(s), DECLARA, para fins legais, 

ser ____________(Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), nos termos da Lei Complementar 

n.º 123 de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Local e Data 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) 

(Cargo – CI n.º – CPF) 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO  

INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

REF.: CONCORRÊNCIA N.º 01/2017 
 

A empresa _________________________________________, CNPJ n.º _______________, por 

seu(s) Representante(s) legal(ais) abaixo assinado(s), declara(m), para fins do disposto no subitem 

4.2.2 do Edital Concorrência 01/2017, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 

a) a proposta foi elaborada de maneira independente e que seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 

de fato do presente certame por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer integrante da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte antes da 

abertura oficial das propostas; 

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

 

 
____________________, ___ de ______________ de ________ 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

(representante legal da licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 
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MINUTA DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO REMUNERADA 

 

Processo: 04.001.209/17-81 

 

Termo de Permissão de Uso Remunerada que 

entre si celebram a Fundação Zoo-Botânica de 

Belo Horizonte – FZB-BH e a empresa... 

A Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte – FZB-BH situada à Av. Otacílio Negrão de Lima, n.º 

8000, Bairro Pampulha, Belo Horizonte, MG, CEP 31365-450, inscrita no CNPJ sob o n.º 

65.167.835/0001-86, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Jorge Martins Espeschit, inscrito 

no CPF sob o nº ....................... e por seu Diretor do Departamento de Administração e Finanças-

DAF, Sr. Eriverto Antônio dos Reis, inscrito no CPF sob o nº ......................., doravante denominada 

PERMITENTE e a empresa ......................, estabelecida na ................................, CEP ................., 

inscrita no CNPJ sob o n.º ......................., neste ato representada por ....................., inscrito no CPF 

sob o nº .................., doravante denominada PERMISSIONÁRIO, celebram este Termo de Permissão, 

sendo o presente regido pelas normas da Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02, Decretos Municipais 

12.436/06, 11.245/03 e 15.113/2013, suas modificações posteriores e pelas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E GERENCIAMENTO 

1.1 – O presente Contrato está vinculado aos termos do Processo Administrativo n.º 04.001.209/17-

81, processo licitatório Concorrência n.º 01/2017, ao Edital e seus Anexos e à proposta do 

Permissionário que integra este documento, independentemente de transcrição. 

1.2 – A gestão e fiscalização do contrato serão exercidas por servidores designados em portaria, que 

acompanharão e controlarão a  execução do contrato, ao qual competirá dirimir as dúvidas que 

surgirem no curso da execução do contrato e acionar o PERMISSIONÁRIO para a regularização de 

eventuais irregularidades ocorridas durante o contrato. 

1.3 – A gestão de que trata esse item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência 

desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº 8666/93. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO VALOR 

1.1 - Permissão de Uso de espaços públicos da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte (FZB/BH), 

Praça da Alimentação, Restaurante (ambos contemplando atividades comerciais varejistas de 

restaurante/lanchonete) e quiosques distribuídos em vários pontos. A FZB/BH fica localizada na 

Avenida Otacílio Negrão de Lima nº 8.000 – Bairro Pampulha – Belo Horizonte – MG. As 

especificações e condições de participação estão definidas neste Edital e seus anexos.  

1.2 - O PERMITENTE permite o uso do espaço público para o exercício da seguinte atividade 

comercial resumida na tabela abaixo: 

1.3 - As condições de implantação, operação, administração e prestação de serviços ao público e de 

manutenção, conservação e modernização, deverão respeitar, rigorosamente, as diretrizes e princípios 

da Fundação Zoo-Botânica e as condições e exigências previstos neste Termo de Permissão de uso. 

1.4 - Os produtos e a prestação de serviços ofertados pelo Permissionário aos consumidores deverão 

seguir todos os padrões de qualidade, higiene, conservação e apresentação impostos pelas normas 

expedidas pelos órgãos competentes. Fica obrigado o Permissionário a possuir alvarás e outras 

licenças necessárias à execução do objeto desta permissão. 
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1. 5 - Todas as despesas, incluindo tributos, despesas com água, luz, telefone, limpeza, manutenção e 

segurança das áreas internas e externas do espaço público e demais encargos fiscais e trabalhistas e 

quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto desta permissão correrão por 

conta e ônus do permissionário. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE (modelo de cláusula para 

permissões de uso com prazo estipulado em Termo de Referência, deste Edital, para 12 (doze) 

meses, prorrogáveis) 

2.1 - O presente Termo de Permissão de Uso Remunerada terá vigência pelo prazo de 12 (doze) 

meses, contado da data da publicação do Extrato no DOM, podendo ser prorrogado por igual período, 

a critério da Fundação Zoo-Botânica, até 60 (sessenta) meses, observada a legislação vigente. 

2.2 - Ocorrendo a prorrogação do Termo de Permissão de Uso para os 12 (doze) meses seguintes, o 

valor constante da cláusula primeira, subitem 1.2, será reajustado pelo IGP-M/FGV, apurado a partir 

do mês seguinte ao da apresentação da proposta do Permissionário, até o último mês da vigência 

deste Instrumento. 

2.3 - As prorrogações seguintes, para períodos anuais, serão reajustadas pelo IGP-M/FGV dos 

últimos 12 (doze) meses. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE (modelo de cláusula para 

permissões de uso com prazo estipulado em Termo de Referência, deste Edital, para 36 (trinta e 

seis) meses, prorrogáveis) 

2.1 - O presente Termo de Permissão de Uso Remunerada terá vigência pelo prazo de 12 (doze) 

meses, contado da data da publicação do Extrato no DOM, podendo ser prorrogado por igual período, 

a critério da Fundação Zoo-Botânica, até 36 (trinta e seis) meses, observada a legislação vigente. 

2.2 - Ocorrendo a prorrogação do Termo de Permissão de Uso para os 12 (doze) meses seguintes, o 

valor constante da cláusula primeira, subitem 1.2, será reajustado pelo IGP-M/FGV, apurado a partir 

do mês seguinte ao da apresentação da proposta do Permissionário, até o último mês da vigência 

deste Instrumento. 

2.3 - As prorrogações seguintes, para períodos anuais, serão reajustadas pelo IGP-M/FGV dos 

últimos 12 (doze) meses. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE (modelo de cláusula para 

permissões de uso com prazo estipulado em Termo de Referência, deste Edital, para 60 

(sessenta) meses, não prorrogáveis) 

 

2.1 - O presente Termo de Permissão de Uso Remunerada terá vigência pelo prazo de 60 (sessenta) 

meses, contado da data da publicação do Extrato no DOM, improrrogáveis, observada a legislação 

vigente. 

2.2 – A cada período de 12 (doze) meses, apurado a partir do 13º mês, o valor constante da cláusula 

primeira, subitem 1.2, será reajustado pelo IGP-M/FGV. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO PARA A INSTALAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO 

3.1 - Após a celebração do Termo de Permissão de Uso, a Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte 

emitirá ordem de serviço concedendo ao Permissionário o prazo acordado no respectivo TR. 

3.2 - O prazo acima poderá ser prorrogado unicamente pela Administração Pública, no caso de 

conveniência ou necessidade para a FZB-BH. Neste caso, será estipulado novo prazo a ser cumprido 

pelo Permissionário 
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CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DESTA PERMISSÃO DE USO  

4.1 - O Permissionário assume integralmente todos os custos referentes à permissão de uso. 

4.2 - O Permissionário deverá arcar com todas as taxas, tributos e contribuições fiscais e parafiscais 

que forem devidas em decorrência da execução da permissão. 

4.3 - No caso de rescisão do presente Termo de Permissão de Uso, a Fundação Zoo-Botânica não será 

responsável por qualquer indenização a terceiros que mantenham contratos ou comércio com o 

Permissionário. 

4.4 - Quando da entrega do imóvel, o Permissionário deverá entregá-lo em condições de uso, com 

todos os reparos necessários, inclusive pintura. 

4.5 - O exercício da atividade comercial a ser desenvolvida no espaço público deverá observar as 

especificações contidas no Edital e seus Anexos, bem como a legislação municipal pertinente, sob 

pena da aplicação de penalidades e/ou extinção da presente permissão de uso. 

4.6 - O uso e o exercício da atividade comercial serão de inteira responsabilidade do Permissionário, 

cabendo-lhe cumprir todas as obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e demais encargos 

pertinentes, observando ainda obrigatoriamente o horário comercial estabelecido pelo Permitente. 

4.7 - As despesas com benfeitorias, obras, reforma, adaptação e conservação do espaço público serão 

de inteira responsabilidade do Permissionário, que não fará jus a qualquer indenização ou retenção a 

esse título, estando ciente que todas as obras realizadas serão automaticamente integradas ao 

patrimônio municipal, devendo ainda serem submetidas à análise e aprovação prévia do Permitente, 

para serem realizadas. 

4.8 - A execução das obras de adaptação para a operacionalização da área licitada, se necessário, 

correrá às expensas do Permissionário, com material da mesma qualidade do empregado 

anteriormente, utilizando empresa ou profissional legalmente habilitado e deverá ser previamente 

aprovado pelo Permitente. 

4.9 - Todo e qualquer acidente ou sinistro decorrente das atividades previstas no subitem 4.7 ou do 

exercício da atividade comercial deverá ser comunicado por escrito imediatamente ao Permitente, o 

que não implica transferência total ou parcial à Fundação Zoo-Botânica de qualquer responsabilidade. 

4.10 - Em caso de extinção, a qualquer título, deste Termo de Permissão de Uso Remunerada, o 

Permissionário obriga-se a retirar, por sua conta, os equipamentos que porventura esteja utilizando, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de serem considerados abandonados. 

4.11 - Na hipótese do Permissionário pretender devolver a área objeto deste Termo de Permissão, 

antes de findo o prazo, será exigida a avaliação da situação física do espaço público, a ser exercida 

pelo Gestor do Contrato, bem como a comprovação do pagamento do preço público e de qualquer 

outro valor previsto, necessário à atividade comercial. 

4.12 - A presente Permissão de Uso reger-se-á pelas normas gerais das Leis Federais 8.666/93 e Lei 

8.987/95, pela legislação superveniente e complementar, pelas cláusulas e condições constantes deste 

Termo de Permissão de Uso, pelo Edital e Anexos da Concorrência 03/2016. 

4.13 - A execução desta Permissão de Uso realizar-se-á em conformidade com a proposta aceita e 

homologada no procedimento licitatório, com as adaptações motivadamente ditadas pela Fundação 

Zoo-Botânica de Belo Horizonte como necessárias à consecução do objeto licitado. 

4.14 - A área objeto desta permissão de uso e bem assim as edificações, instalações e equipamentos 

nela existentes, serão entregues ao futuro PERMISSIONÁRIO, livres e desembaraçados. 

4.15 - Os investimentos que o Permissionário terá de efetivar para a execução da totalidade do objeto 

deste termo se consideram como cobertos pela exploração da atividade econômica no local da 

permissão de uso. 
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4.16 - Para efeitos de apuração de haveres entre as partes, fica estabelecido que em nenhuma hipótese 

de rescisão deste Termo de Permissão de Uso dará direito ao Permissionário a lucros cessantes. 

4.17 - A intenção de devolver a área objeto deste Termo de Permissão antes de findo o prazo, deverá 

ser comunicada formalmente ao Permitente no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, e não exime o 

Permissionário do pagamento do valor mensal até o término da vigência do deste contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DO PERMISSIONÁRIO 

5.1 – Cumprir as normas emitidas pela Permitente inclusive as constantes dos Anexos I, I.I e I.II do 

Edital – Termos de referência e as seguintes; 

5.2 – Submeter plena e absoluta obediência a legislação vigente, destacando-se as legislações 

tributária, trabalhista, ambiental, previdenciária e o Código de Defesa do Consumidor, sendo 

imputado ainda à Permissionária exclusiva responsabilidade por qualquer ato ilícito praticado no 

âmbito de sua atividade, por seus funcionários e administradores;  

5.3 – Fomentar o desenvolvimento, planejamento, elaboração de projetos, apresentação de 

alternativas de uso, e bem assim a execução dos serviços, instalações e sistemas necessários à 

manutenção, operação e modernização da área objeto deste Termo;  

5.4 – Os móveis e adaptações nas instalações físicas do espaço, incluindo layout, deverão seguir os 

mesmos padrões utilizados pela FZB-BH, estando, ainda, condicionados a determinação de ajustes e 

aprovação final da Permitente;  

5.5 – Repassar à Fundação de Zoo-Botânica de Belo Horizonte – FZB-BH mensalmente os valores 

resultantes do exercício da atividade Permissionária no dia do mês estabelecido;  

5.6 – Manter em perfeito estado de higiene, limpeza e conservação os equipamentos e locais 

vinculados à permissão; 

5.7 – Observar os horários de funcionamento do espaço público, do qual a Permissionária deverá 

prestar os serviços em pleno funcionamento durante todo o período de atendimento ao público;  

5.8 – Submeter à aprovação prévia da Permitente qualquer alteração do layout do espaço 

permissionado; 

5.9 – Manter os empregados devidamente uniformizados e identificados através de crachás, segundo 

o padrão determinado pelas normas de funcionalidade da Permitente;  

5.10 – A confecção dos uniformes dos seus funcionários será de responsabilidade da Permissionária e 

deverá estar de acordo com os padrões da Permitente, sendo submetidos à prévia aprovação; 

 5.11 – Apresentar empregados em número suficiente para prestação dos serviços de forma eficiênte e 

com qualidade, regularmente contratados conforme determina a Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT;  

5.12 – A Permissionária assumirá a responsabilidade de integrar singularmente o pólo passivo de toda 

e qualquer eventual ação trabalhista ajuizada por seus empregados, prepostos e terceiros indicados 

para a prestação dos serviços, tomando ainda todas as precauções devidas para que nenhum bem e 

patrimônio do Município de Belo Horizonte e da Fundação Zoo-Botânica estejam envolvidos no 

deslinde da eventual lide;  

5.13 – Ficarão sobre a responsabilidade da Permisssionária quaisquer danos e/ou prejuízos que causar 

ao Município de Belo Horizonte e à Fundação Zoo-Botânica ou a terceiros, tendo como agente a 

Permissionária, na pessoa de preposto ou estranhos;  

5.14 – Não utilizar 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 
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de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal;  

5.15 – Solicitar prévia e expressa autorização da Permitente para executar quaisquer obras, reformas, 

adaptações e benfeitorias na área objeto desta permissão;  

5.16 – Cumprir, naquilo que couber, as exigências do Código Sanitário, Código de Posturas e da 

SLU, bem como, as demais determinações legais de órgãos municipais, estaduais e federais; 

5.17 – Não suspender suas atividades durante o horário de funcionamento sem prévia e expressa 

autorização da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte; 

5.18 – Não utilizar alto-falantes e/ou congêneres, cartazes ou publicidade não autorizada pela 

Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte, assim como não permitir algazarras no local; 

5.19 – Promover a comunicação visual de acordo com o projeto aprovado pela Permitente; 

5.20 – Manter recipientes apropriados para acondicionamento e coleta do lixo, participando, quando 

possível tecnicamente, da coleta seletiva;  

5.21 – Assegurar, durante a execução dos serviços a proteção e conservação do imóvel; 

5.22 – Instalar, às suas expensas, os equipamentos, aparelhos e toda a infra-estrutura necessária ao 

bom funcionamento do estabelecimento, no prazo máximo de 1 (um) mês da assinatura do Termo de 

Permissão de uso a ser celebrado;  

5.23 – Manter em perfeito estado de conservação, limpeza e higiene, as instalações existentes na área 

permitida, bem como os equipamentos e aparelhos utilizados. Efetuar por sua conta a manutenção das 

redes hidráulicas e elétricas;  

5.24 – Substituir no prazo máximo de 01 (um) dia útil aparelhos, móveis e equipamentos danificados; 

5.25 – Restituir a área concedida findo ou rescindido o Termo de Permissão, em perfeito estado de 

conservação, excluídos os equipamentos, aparelhos e máquinas de sua propriedade;  

5.26 – Afastar do serviço qualquer preposto ou empregado cuja permanência for julgada 

inconveniente pela Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte;  

5.27 – A fixação de anúncios comerciais de qualquer natureza na área permitida fica sujeita à 

autorização prévia da Fundação, através da Diretoria de Administração e Finanças; 

5.28 – Fazer e apresentar comprovação de seguro contra incêndio e outros sinistros, proporcional a 

área concedida, independentemente de seguros de bens de propriedade da Fundação Zoo-Botânica de 

Belo Horizonte – FZB-BH;  

5.29 – Instalar e fazer manutenção periódicas dos extintores da área sob responsabilidade da 

permissionária; 

5.30 – Manter estoque diário dos produtos a serem comercializados em quantidades compatíveis com 

a estimativa mensal de público; 

 5.31 – A Permissionária deverá apresentar alvarás e outros documentos necessários à execução do 

objeto deste Termo. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO PERMITENTE 

Sem prejuízo daquelas constantes nos Anexos I, I.I e I.II do Edital – Termos de referência: 

6.1 - Notificar o permissionário, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades encontradas na 

execução do objeto deste termo de permissão de uso. 

6.2 - Contribuir para que o permissionário possa executar o objeto pactuado de forma satisfatória. 
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6.3 - Credenciar perante o permissionário, funcionário autorizado a acompanhar e fiscalizar a 

execução da presente permissão. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PAGAMENTO 

7.1 - O pagamento da Permissão de Uso, será realizado mensalmente, até o dia 5 do mês subsequente 

ao mês vencido, por meio de boleto bancário. 

7.2 - O descumprimento do prazo de pagamento configurará motivo para rescisão contratual 

unilateral, e provocará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, e 

juros de 1% (um por cento) ao mês, que será cobrado “pro rata die”. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 – A prática de atos ilícitos sujeita a contratada infratora à aplicação das seguintes sanções 

administrativas: 

I – previstas nos incisos I a IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

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

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por prazo não 

inferior a 02 (dois) anos. 

II – previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02: 

a) impedimento de licitar; 

b) impedimento de contratar. 

8.2 – A sanção de advertência consiste em comunicação formal ao infrator decorrente da inexecução 

de deveres que ocasionem riscos e/ou prejuízos de menor potencial ofensivo para a Administração. 

8.2.1 – Sem embargo de outras situações, o atraso na prestação do serviço autoriza a aplicação de 

advertência, independentemente da aplicação de multa. 

8.3 – O infrator que, injustificadamente, descumprir os dispositivos do contrato sujeitar-se-á à 

aplicação da penalidade de multa, conforme disposto nos incisos seguintes, sem prejuízo das demais 

sanções legais cabíveis: 

I – Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do 

produto ou execução de serviços, até o limite de 19,8%, correspondente a até 60 (sessenta) dias de 

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

parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal. 

II – multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da contratação, quando houver o descumprimento 

das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, tais como: 

a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso 

XIII do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93;  

b) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;  

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, 

para fins de liquidação e pagamento da despesa; 

d) não devolver os valores pagos indevidamente pela contratante;  
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e) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do contrato; 

f) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto do contrato; 

g) tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais a qualquer pessoa; 

h) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em 

especial quando solicitado pela Administração; 

i) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade. 

III – multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, na hipótese de o 

infrator entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade 

contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o torne impróprio para o fim a que se 

destina; 

IV – multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, quando o infrator der 

causa, respectivamente, à rescisão do contrato. 

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

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

§ 1º – O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro 

dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.  

§ 2º – A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de outras 

multas previstas nesta cláusula, cumulando-se os respectivos valores.  

§ 3º – Quando da aplicação da penalidade de multa deverão ser observadas as atenuantes e 

excludentes de sua aplicação, tais como as hipóteses de força maior ou caso fortuito, quando 

devidamente comprovadas pelo infrator.  

8.4 – O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução 

total do Contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo razões de interesse 

público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

8.5 – A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções 

administrativas.  

Parágrafo único – Na hipótese de cumulação a que se refere o caput desta cláusula serão concedidos 

os prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa.  

8.6 – Na hipótese de deixar o infrator de pagar a multa aplicada, o valor correspondente será 

executado observando-se os seguintes critérios: 

I – o valor da multa será descontado das faturas pendentes de pagamento. 

II – inexistindo fatura pendente, o infrator será interpelado administrativamente para fazer o 

recolhimento da multa e se não o realizar será cobrado judicialmente. 

III – o valor da multa será inscrito em dívida ativa. 

8.7 – A suspensão temporária impedirá o infrator de participar de licitação e contratar com a 

Administração por determinado período de tempo e será aplicada nas seguintes hipóteses 

exemplificativas: 

I – por período entre 6 (seis) meses e 01 (um) ano, caso o infrator:  

a) seja reincidente no recebimento de multa relativa ao mesmo contrato, em razão de: 

1 – atraso na execução do objeto;  

2 – alteração da quantidade ou qualidade do objeto contratado; 
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3 – regularização junto ao SUCAF ou não entrega, no prazo estipulado pela Administração, dos 

documentos necessários para a liquidação e pagamento da despesa. 

b) receba três penalidades de advertência, relativas ao mesmo contrato, em periodicidade inferior a 

seis meses;  

c) recuse-se injustificadamente a cumprir os prazos previstos nos contratos ou nos casos de 

inexecução total ou parcial, sem embargo do previsto nos incisos I da cláusula 8.3; 

d) dê ensejo à rescisão ou cancelamento total ou parcial do contrato; 

e) deixe de devolver os valores recebidos indevidamente após ser devidamente notificado; 

f) ofenda agentes públicos no exercício de suas funções, sem prejuízo da aplicação das demais 

penalidades cabíveis; 

g) induza em erro a Administração. 

II – por período entre 12 (doze) e 18 (dezoito) meses, caso o infrator: 

a) atrase injustificadamente a execução do contrato, implicando em necessária rescisão contratual;  

b) paralise injustificadamente o serviço, a obra ou o fornecimento de bens;  

c) pratique atos irregulares ou ilegalidades para obtenção de cadastramento junto ao SUCAF. 

III – por período de 24 (vinte e quatro) meses, caso o infrator: 

a) entregue mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada; 

b) apresente documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados no momento da contratação ou 

durante a execução do contrato, incluindo aqueles necessários ao registro junto ao SUCAF; 

c) ofereça vantagens a agentes públicos com o fim de obter benefícios indevidos.  

8.8 – A aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação produzirá os 

seguintes efeitos: 

I – impedimento de licitar e contratar com o órgão ou entidade responsável pela aplicação da sanção, 

durante o prazo da suspensão; 

II – rescisão do contrato celebrado, sem prejuízo da rescisão de outros contratos também celebrados 

com a Administração, caso a manutenção contratual ocasione-lhe um risco real ou para a segurança 

de seu patrimônio ou de seus servidores. 

Parágrafo único – Na hipótese de serem atingidos outros contratos, nos termos do disposto no inciso 

II do caput desta cláusula 8.8, o infrator deverá ser notificado para apresentação de defesa única no 

prazo de 05 (cinco) dias.  

8.9 – As autoridades a que se refere o § 3º do art. 4º do Decreto nº 15.113/2013, por ato devidamente 

motivado e fundamentado, presentes o interesse público e a conveniência administrativa, poderão 

deixar de aplicar os efeitos previstos na cláusula 8.8, bem como aplicar prazos diferenciados, 

conforme o ilícito administrativo praticado. 

8.10 – A aplicação da penalidade de suspensão de participação em licitação por outras esferas 

governamentais não produz efeitos diretos no âmbito da Administração Direta e Indireta do 

Município. 

8.11 – A declaração de inidoneidade impede o infrator de licitar e contratar com os órgãos e entidades 

da Administração Pública por prazo não superior a 02 (dois) anos, e será aplicada nas seguintes 

hipóteses:  

I – por período de 1 (um) ano, nos casos de: 
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a) demonstração de inidoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

II – por período de 2 (dois) anos, nos casos de: 

a) existência de sentença judicial condenatória transitada em julgado pela prática de fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos ou encargos sociais;  

b) prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos contratação, tais como conluio, fraude, 

adulteração de documentos, documentação ou emissão de declaração falsa. 

8.12 – As autoridades a que se refere o § 4º do art. 4º do Decreto nº 15.113/2013, por ato devidamente 

motivado e fundamentado, presentes o interesse público e a conveniência administrativa, poderão 

deixar de aplicar as penalidades previstas na cláusula 8.11, bem como aplicar prazos diferenciados, 

conforme o ilícito administrativo praticado. 

8.13 – Os efeitos da declaração de inidoneidade permanecem enquanto perdurarem os motivos que 

determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a 

aplicou. 

§ 1º – A reabilitação será concedida quando o infrator ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes de sua conduta e/ou cumprir obrigação com ela firmada e após o decurso do prazo de 

validade da declaração de inidoneidade.  

§ 2º – No ato da declaração de inidoneidade, a Administração deverá indicar o valor a ser ressarcido 

pelo infrator, com os respectivos critérios de correção, e/ou as obrigações pendentes de cumprimento.  

8.14 – A Administração rescindirá o contrato com o infrator penalizado com a declaração de 

inidoneidade, sem prejuízo da rescisão de outros contratos já celebrados, se a sua manutenção 

ocasionar-lhe um risco real, bem como para a segurança do seu patrimônio ou servidores. 

Parágrafo único – Na hipótese de se atingir outros contratos, nos termos do disposto no caput desta 

cláusula, o infrator deverá ser notificado para apresentação de defesa única no prazo de 05 (cinco) 

dias. 

8.15 – Na hipótese de entes de outras esferas governamentais aplicarem a pena de inidoneidade a 

pessoa física ou jurídica que seja parte em contrato firmado com a Administração Pública municipal, 

caberá às autoridades previstas no § 4º do art. 4º do Decreto nº 15.113/2013 decidir sobre a rescisão 

ou manutenção do contrato em vigor no âmbito municipal. 

Parágrafo único - O infrator a que se refere o caput desta cláusula somente poderá contratar com a 

Administração Pública municipal após o decurso do prazo da penalidade de inidoneidade aplicada ou 

sua reabilitação. 

8.16 – A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, ensejará o 

descredenciamento do infrator junto ao SUCAF, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e será 

aplicada nas seguintes hipóteses: 

I – por período superior a 1 (um) e até 2 (dois) anos, nos casos de: 

a) atraso na execução do disposto no contrato; 

b) comportamento inidôneo; 

II – por período superior a 2 (dois) anos, nos casos de: 

a) apresentação de documentação falsa;  

b) falha ou fraude na execução do contrato;  

c) fraude fiscal.  
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§ 1º – Para os fins do disposto na alínea b do inciso I desta cláusula, reputar-se-ão inidôneos os atos 

descritos no parágrafo único do art. 92, no art. 96 e no parágrafo único do art. 97, todos da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

§ 2º – O atraso previsto na alínea a do inciso I desta cláusula configurar-se-á quando o infrator: 

a) deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato, após 10 (dez) dias úteis contados 

da sua assinatura; 

b) deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços descritos no contrato por 03 (três) dias 

seguidos ou por 15 (quinze) dias intercalados.  

8.17 – A autoridade competente, por ato devidamente motivado e fundamentado, presentes o 

interesse e a conveniência administrativa, poderá deixar de aplicar a penalidade a que se refere à 

cláusula 8.16 ou adotar prazo diferenciado.  

8.18 – A penalidade de impedimento a que se refere a cláusula 8.16 produzirá os seguintes efeitos: 

I – impedimento de licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta 

do Município durante o prazo da penalidade; 

II – rescisão do contrato celebrado, sem prejuízo da rescisão de outros contratos já celebrados com o 

Município, se a manutenção contratual representar um risco real para a Administração ou para a 

segurança do seu patrimônio ou de seus servidores. 

8.19 – Na hipótese de entes de outras esferas governamentais aplicarem as penas de impedimento de 

licitar e contratar a pessoa física ou jurídica que seja parte em contrato firmado com o Município, 

caberá às autoridades previstas no § 3º do art. 4º do Decreto nº 15.113/2013 decidir sobre a rescisão 

ou manutenção do contrato em vigor no âmbito municipal. 

Parágrafo único – O infrator a que se refere o caput desta cláusula somente poderá contratar com a 

Administração no âmbito municipal após sua reabilitação ou o decurso do prazo da penalidade 

aplicada. 

8.20 – As sanções administrativas de suspensão temporária e declaração de inidoneidade e de 

impedimento de licitar e contratar poderão também ser aplicadas ao infrator que: 

I – tenha sido condenado, por decisão transitada em julgado, pela prática de fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

II – praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

III – demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

8.21 – Estendem-se os efeitos das penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade 

e de impedimento de licitar e contratar aos sócios de pessoa jurídica penalizada, que permanecerão 

impedidos de licitar ou contratar com a Administração enquanto perdurarem os efeitos da penalidade 

sofrida. 

Parágrafo único – Sobre as pessoas jurídicas que tenham sócios em comum com o infrator também 

recairão os efeitos da aplicação de penalidade a que se refere o caput desta cláusula. 

8.22 – A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração poderá ser cumulada 

com a penalidade de multa prevista em lei, edital ou contrato respectivo, devendo ser aplicadas e 

dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida. 

8.23 – A responsabilidade do infrator será apurada com a observância do devido processo legal, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes, devendo a 

aplicação das penalidades cabíveis respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



                                                                                                                                                     

FZB-BH – Concorrência 01/2017 – Página 95 de 97 

8.24 – Aplica-se supletivamente os procedimentos, sanções e demais ordenamentos estabelecidos no 

Decreto nº 15.113/2013 bem como aquelas constantes dos Anexos I, I.I e I.II do Edital e seus anexos. 

 

CLÁUSULA NONA: DA GARANTIA 

9.1 - O presente Termo de Permissão de Uso será garantido por meio de ......................................., no 

valor de R$........................., equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total da permissão. 

9.2 - A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações celebradas 

neste Termo de Permissão de Uso. 

9.3 - A cobertura do seguro-garantia vigorará até o prazo de 90 dias após o término do Termo de 

Permissão de Uso, 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. 

9.4 - A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das 

obrigações celebradas no presente Termo de Permissão de Uso. 

9.5 - A Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia 

exigida para ressarcir-se de multas estabelecidas neste Termo de Permissão de Uso. 

9.6 - O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 

obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se o Permissionário a fazer a respectiva 

reposição no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, contado da data em que for 

notificada. 

9.6.1 - A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as obrigações 

celebradas e desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a elas 

relativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA EXTINÇÃO E/OU DA RESCISÃO DO PRESENTE TERMO 

10.1 - A inexecução total ou parcial pelo permissionário do presente Termo de Permissão de Uso, 

além de outros fatores, poderá ensejar a sua extinção e/ou rescisão. 

10.1.1 - Constituem motivo para extinção e/ou rescisão deste Termo de Permissão de Uso: 

I - o não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas celebradas, especificações, projetos 

e prazos; 

II - a lentidão do cumprimento das cláusulas celebradas, levando a FZB-BH a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do objeto deste Termo nos prazos estipulados; 

III - o atraso injustificado no início da execução do objeto desta permissão; 

IV - a paralisação da execução do objeto deste Termo, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 

V - subcontratar total ou parcialmente o objeto deste termo de permissão de uso, associar-se com 

outrem, praticar fusão, cisão ou incorporação, exceto na hipótese de serviço secundário que não 

integre a essência do objeto, desde que expressamente autorizada pelo Permitente, mantida em 

qualquer caso a integral responsabilidade do Permissionário; 

VI - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo Permitente, ou dos regulamentos 

de conduta internos; 

VII - o cometimento reiterado de falta na execução do objeto deste Termo; 

VIII - a decretação de falência do PERMISSIONÁRIO ou sua dissolução; 

IX - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do PERMISSIONÁRIO que, a 

critério do PERMITENTE, prejudique a execução do Termo de Permissão de Uso;  
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X - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pela FZB-BH e exaradas no processo administrativo correspondente; 

XI - o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, sem prejuízo das 

sanções penais; 

XII – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da 

execução do presente Termo de Permissão de Uso; 

XIII - o descumprimento, ainda que parcial, das obrigações previstas neste Termo de Permissão de 

Uso; 

XIV - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO. 

11.1 - Este Termo de Permissão poderá ser rescindido por ato unilateral do Permitente, devidamente 

justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem indenização ao Permissionário, a não ser 

em caso de dano efetivo disso resultante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 - O Permissionário não poderá caucionar ou utilizar o presente Termo de Permissão para 

qualquer operação financeira. 

12.2 - O Permissionário é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da execução do presente Termo de Permissão. A 

falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará 

a imediata rescisão/extinção deste Termo de Permissão de Uso, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 

12.3 - São vedadas a subcontratação total ou parcial do objeto deste Termo de Permissão de Uso, a 

associação do Permissionário com outrem, a cessão ou a transferência total ou parcial do objeto desta 

Permissão de Uso, bem como a fusão, cisão ou incorporação, exceto na hipótese de serviço 

secundário que não integre a essência do objeto, desde que expressamente autorizada pelo Permitente, 

mantida em qualquer caso a integral responsabilidade do Permissionário. 

12.4 - A tolerância do Permitente com qualquer atraso ou inadimplência por parte do Permissionário 

não importará de forma alguma em alteração ou novação contratual. 

12.5 - Da presente Permissão de Uso não deverá emergir nenhuma relação trabalhista ou 

previdenciária entre o Município de Belo Horizonte e os empregados, prepostos ou terceiros 

indicados do PERMISSIONÁRIO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO 

As partes contratantes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte, renunciando expressamente a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo de Permissão, em 3 (três) vias 

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo: 

 

 

Belo Horizonte,            de                                    de 2017. 
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Rubens Soalheiro de Oliveira Matos 

Diretor do Departamento Administração e 

Finanças – FZB-BH 

 

 

Homero Brasil Filho 

 Presidente interino – FZB-BH 

(Nome) 

 (Nome da empresa) 

 

Testemunhas: 

1.______________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

2._____________________________________ 

Nome: 

CPF: 
 


