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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS- 

CODEMIG 
 

CONCORRÊNCIA: 12/2016- PROCESSO INTERNO: 588/2016 
TIPO DE LICITAÇÃO: MELHOR TÉCNICA 

 
OBJETO: ARRENDAMENTO DE IMÓVEL, INTEGRANTE DO CENTRO 
CULTURAL ITAMAR FRANCO, PARA A IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E 
OPERAÇÃO DA “CASA DA GASTRONOMIA MINEIRA”. 

 

RECIBO 

 

A Empresa: 

Razão Social: 

CNPJ: 

Inscrição Estadual:     Inscrição Municipal: 

Endereço:  

Cidade:               Estado:  CEP: 

Telefone:       FAX:   E-mail: 

Contato:  

 

retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração do edital 
 

______________________, aos  ____/____/___ 

  

___________________________________ 

(Assinatura) 

  
 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À 
CODEMIG / COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 

PELO FAX: (31) 3273-1331 ou E-MAIL: cpel@codemig.com.br. 
PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO 

NECESSÁRIO. 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS- 

CODEMIG 
 

CONCORRÊNCIA: 12/2016 - PROCESSO INTERNO: 588/16 
TIPO DE LICITAÇÃO: MELHOR TÉCNICA 

 
OBJETO: ARRENDAMENTO DE IMÓVEL, INTEGRANTE DO CENTRO 
CULTURAL ITAMAR FRANCO, PARA A IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E 
OPERAÇÃO DA “CASA DA GASTRONOMIA MINEIRA”. 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS 
GERAIS-CODEMIG, empresa pública da Administração indireta do Governo 
do Estado de Minas Gerais, CNPJ 19.791.581/0001-55, conforme publicação 
do aviso no Diário Oficial do Estado - “Minas Gerais” e jornal O TEMPO, leva 
ao conhecimento dos interessados que no dia 12 de janeiro de 2017, às 
14:00 horas, em sua sede, na rua Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia, CEP.: 
30.150-350, em Belo Horizonte, neste Estado, através da COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, procederá à abertura de CONCORRÊNCIA, 
do tipo “melhor técnica”, destinada ao arrendamento de imóvel, integrante do 
Centro Cultural Itamar Franco, para a implantação, Gestão e Operação da 
“Casa da Gastronomia Mineira”, conforme especificação contida neste Edital 
e em seus Anexos. 

 
1.2. O recibo de protocolo dos envelopes consistirá em prova de sua entrega. 
 
1.3. Não serão recebidos impugnações ou recursos enviados pelos Correios ou 

feitas por telegramas, fax ou endereço eletrônico, ou entregues em local 
diverso do indicado. 

 
1.4. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados 

gratuitamente no site www.codemig.com.br ou na sede da CODEMIG, junto 
à Comissão Permanente de Licitação, à Rua Manaus, 467, Bairro Santa 
Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP 30150-350, a partir do dia 28 de 
novembro de 2016, de 9:00 às 12:00 h e das 14:00 às 17:00 h. 

 
1.5. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, 

observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF. 
 

1.6. Não serão aceitos envelopes protocolizados após o prazo previsto, ou em 
local diverso do determinado neste edital. 

 
1.7. A remessa de propostas pelos Correios é de inteira responsabilidade da 

interessada, que deverá, por meios seguros, garantir que as mesmas 
chegarão à sede da CODEMIG, para o protocolo da recepção, até a data e 
horário de abertura do certame, sendo irrelevante a data da postagem. 

http://www.codemig.com.br/
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1.8. Os licitantes se obrigam a examinar cuidadosamente todos os documentos 

constantes do arquivo que foi feito download. Alegações relacionadas com o 
desconhecimento de informações não serão admitidas ou aceitas para futuras 
reclamações. 

 

1.9. Os documentos e informações da licitação são complementares entre si, de 
modo que qualquer detalhe mencionado em um documento, mesmo que 
omitido em outro, será considerado especificado para esta licitação. 

 
1.10. A não apresentação de qualquer documento exigido neste Edital será motivo 

de inabilitação/desclassificação da licitante, não sendo permitido em nenhuma 
hipótese prazo para apresentação da documentação faltante, ressalvado o 
disposto no art. 48, § 3º da Lei nº. 8.666/93. 

 
1.11. Alegações relacionadas com o desconhecimento de informações e das 

condições locais não serão admitidas ou aceitas para futuras reclamações. 

2. DA DISCIPLINA LEGAL 

2.1. A presente licitação, sob a modalidade de CONCORRÊNCIA reger-se-á pela 
Lei Federal n° 8.666, de 21.06.93, com alterações introduzidas pela Lei 8.883, 
de 09.06.94, e, supletivamente pelos procedimentos estabelecidos para o 
Estado de Minas Gerais, pelas demais disposições legais e regulamentares 
vigentes e aplicáveis, bem como cláusulas e condições deste edital e seus 
anexos, que dele constituem parte integral para todos os efeitos e fins legais, 
independentemente de transcrição. 
 

2.2     Em vigor desde 29 de janeiro de 2014, a Lei 12.846/13 (denominada Lei 
Anticorrupção), regulamentada pelo Decreto 8.420/15, prevê a 
responsabilização objetiva no âmbito civil e administrativo de empresas que 
pratiquem atos lesivos contra a administração pública nacional ou 
estrangeira.  
 
Cometer atos tais como os listados abaixo, é passível de denúncia através do 
sitio https://www.tag.ouvidoriageral.mg.gov.br/ por qualquer pessoa física ou 
jurídica. 
 
São atos lesivos à administração pública no tocante a licitações e contratos: 
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 
licitatório público; 
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 
vantagem de qualquer tipo; 
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 
licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 

https://www.tag.ouvidoriageral.mg.gov.br/
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f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 
modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração 
pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou 
nos respectivos instrumentos contratuais; ou 
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 
celebrados com a administração pública; 
 

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

3.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes a presente licitação, poderão ser 
realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados à 
CODEMIG, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação – Rua 
Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-350, em Belo Horizonte/MG, 
sempre por escrito, por meio do e-mail cpel@codemig.com.br; ou por 
correspondência protocolada no endereço da CODEMIG com expressa 
indicação do número e objeto da licitação. 

 
3.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados com antecedência 

mínima de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos 
envelopes e abertura da licitação. 

 
3.2.1. Os esclarecimentos serão respondidos pela Comissão Permanente de 

Licitação, por escrito, por meio de e-mail àqueles que enviaram 
solicitações de retirada do Edital. 

 
3.3. Qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente 

Edital também com antecedência mínima de até 2 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para recebimento dos envelopes e abertura da licitação. 

 
3.4. Após a abertura da Licitação, a licitante não poderá impugnar os termos do 

Edital se antes os aceitou sem ressalvas.  
 

3.5. A impugnação tempestiva, isto é, interposta até 02 (dois) dias úteis antes da 
data da abertura da Licitação, não impedirá a participação da licitante neste 
procedimento. 

 
3.6. Não serão recebidos impugnações ou recursos enviados pelo correio ou feitas 

por telegramas, fax ou endereço eletrônico, ou entregues em local diverso do 
indicado. 

 
3.7. Caberá à Comissão Permanente de Licitação decidir sobre a petição no prazo 

de 3 (três) dias úteis contados da sua protocolização, apoiado pelo setor 
técnico responsável pela elaboração do edital ou pelo órgão jurídico, 
conforme o caso 

 
3.8. Nos pedidos de esclarecimentos e de impugnação encaminhados, os 

interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do 

mailto:cpel@codemig.com.br
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representante, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar 
as informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail). 

 
3.9. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas 

respostas, serão divulgados pela Comissão Permanente de Licitação no site 
da CODEMIG, por meio do endereço www.codemig.com.br, devidamente 
identificados com o número da licitação e do Processo Interno.  

 
3.10. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos 

interessados e marcada nova data para a realização do certame. 
 

3.11. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

 
3.12. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este 

Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os 
licitantes. 

4. DA PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS 

4.1. A CONCORRÊNCIA é aberta a todos os interessados, pessoas físicas ou 
jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que tenham criação regular, 
estejam em condições legais de exercício e que atendam os requisitos 
especificados exigidos nesta licitação, nos termos da legislação em vigor. 

 
4.2. Somente poderão participar da presente CONCORRÊNCIA empresas que 

satisfaçam integralmente as condições previstas neste Edital e seus Anexos, 
parte integrante da presente Licitação. 
 

4.3. Será permitida às empresas interessadas em participar da licitação a 
formação de consórcio, observadas as regras estabelecidas neste Edital e na 
legislação pertinente, especialmente o artigo 33 da lei 8.666/93, desde que 
atendidas, por cada integrante do consórcio, as condições de habilitação 
previstas neste Edital e seus anexos 
 

4.4. Se a licitante for constituída por Consórcio, deverá apresentar ainda: 
 

a) Termo de Compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 
subscrito pelas consorciadas, com o devido reconhecimento de suas firmas 
em Cartório, definindo a respectiva participação de cada consorciado; 

 
b) Indicação da empresa líder do consórcio, que deverá responsabilizar-se pela 
coordenação do objeto e representação junto à CODEMIG; 
 

http://www.codemig.com.br/
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c) Compromisso expresso das consorciadas de que não terão a sua constituição 
ou composição alterada ou, sob qualquer forma, modificada sem a prévia e 
expressa anuência da CODEMIG; 
 

4.5. As empresas consorciadas responderão, solidariamente, pelos atos 
praticados pelo Consórcio que constituírem, desde a fase da licitação até final 
execução do contrato. 
 

4.6. Em caso de consórcio, cada empresa participante terá de apresentar, 
individualmente, toda a documentação de habilitação na forma definida por 
esse Edital e seus anexos. 
 

4.7. Fica vedada a participação simultânea de empresa em mais de uma proposta, 
integrando um consórcio ou isoladamente, bem como de profissional em mais 
de uma empresa, ou em mais de um consórcio. 
 

4.8. A empresa ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela 
inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente 
licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem 
apresentados. 
 

4.9. O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de 
conclusão do objeto definido neste Edital. 
 

4.10. As consorciadas deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura 
do contrato decorrente desta licitação, o Instrumento de Constituição do 
Consórcio, registrado no órgão competente. O contrato de consórcio deverá 
observar, além dos dispositivos legais, as cláusulas deste edital. 

 

4.11. Além das vedações ou limitações previstas em lei (art. 9º, Lei nº. 8.666/93 
com alterações da Lei nº 8.883/94), não poderá participar da licitação as 
empresas que: 
 

a) incorrerem nas penalidades previstas no artigo 87, incisos III e IV da lei 
8.666/93; 

b) estiver sob processo de falência ou concordata; recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação 

c) estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública 
Estadual; 

d) forem declaradas inidônea para licitar e contratar com a Administração 
Pública Federal, Estadual ou Municipal; 

e) encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou 
jurídicas; 

f) tenham como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, 
empregado ou ocupante de cargo comissionado com a CODEMIG ou com o 
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Governo do Estado de Minas Gerais ou que tenham tido vínculo há menos de 
180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação deste Edital. 

 
4.12. A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade do 

licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis, e que 
deverá declarar o não enquadramento nas situações descritas no Edital que 
impedem a participação. 

 

4.13. A participação nesta licitação implica a aceitação integral dos termos deste 
Edital, de seus anexos e das normas legais e regulamentares que o 
embasam, bem como das cláusulas contratuais a serem pactuadas.  

 

4.14. Cada licitante poderá apresentar uma só proposta.  

5. DO CREDENCIAMENTO 

5.1. Qualquer declaração somente poderá ser feita neste procedimento licitatório 
pelo próprio interessado, pelo titular da empresa ou seu representante legal, 
ou por pessoa devidamente credenciada mediante carta de credenciamento 
emitida pelos interessados, com indicação de nome e documentos de 
identificação. 

 
5.2. Para a entrega dos envelopes, manifestação nas sessões públicas, 

assinaturas em atas e demais documentos, a licitante, ou seu representante, 
deverá se apresentar para credenciamento prévio, junto à Comissão 
Permanente de Licitação, na mesma hora, dia e local indicados no item 1.1, 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
certame ou responder pelo(a) representado(a), na forma do modelo do 
ANEXO V, devendo, ainda, identificar-se, exibindo os seguintes documentos: 

 
5.2.1. Pessoa Física: 

(i) Apresentação da Cédula de Identidade, quando se tratar do próprio 
licitante. 

(ii) Apresentação de instrumento público ou particular de procuração, 
com firma reconhecida e com expressa previsão dos poderes para 
exercício de direitos e assunção de obrigações em nome do licitante, 
quando se tratar de representante do licitante. 

 
5.2.2. Pessoa Jurídica: 

(i) Apresentação da cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social 
juntamente com as alterações, no caso de sócio, proprietário, 
dirigente ou assemelhado de empresa licitante, que comprovem sua 
capacidade de representação legal, com expressa previsão dos 
poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em 
caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser 
apresentada cópia da ata de reunião ou assembleia em que se deu 
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a eleição. 

(ii) Apresentação de instrumento público ou particular de procuração, 
com firma reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da 
empresa licitante, juntamente com cópia autenticada do respectivo 
Estatuto ou Contrato Social acompanhado da última alteração 
estatutária ou contratual, e ata de eleição da Diretoria em exercício, 
no qual estejam expressos os poderes do signatário para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 
5.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada empresa licitante 

credenciada 
 
5.4. O documento de procuração, quando apresentado, será retido pela Comissão 

de Licitação e juntado ao processo licitatório. 
 
5.5. As pessoas interessadas em acompanhar as sessões de abertura dos 

envelopes, mesmo que não credenciadas, poderão fazê-lo, desde que não 
interfiram de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

 
5.6. Não será aceita, em hipótese alguma, a participação de licitante 

retardatário(a), a não ser como ouvinte. 

6. DO OBJETO 

6.1. Constitui objeto da presente licitação a escolha da proposta mais vantajosa, 
nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e na minuta de 
contrato integrante, para arrendamento de imóvel, no estado em que este se 
encontra, visando à implantação, gestão e operação da CASA DA 
GASTRONOMIA MINEIRA - equipamento integrante do CENTRO DE 
CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO - situada na Rua Uberaba nº 
865, bairro Barro Preto, Belo Horizonte, Minas Gerais. 

 
6.2. Todas as especificações constam nos Anexos deste Edital, que passam a 

fazer parte integrante do presente edital independente de transcrição.  
 

6.3. No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus anexos, 
prevalecerão as disposições do Edital. 

 

6.4. É expressamente vedada a cessão a terceiro ou subcontratação total ou 
parcial dos serviços. 

7. DA VISITA TÉCNICA 

7.1. A empresa proponente poderá realizar visita técnica ao equipamento antes da 
abertura da licitação e examinar as especificidades do espaço físico para 
instalação, tomando conhecimento de todos os detalhes e particularidades 
que julgar conveniente, não podendo alegar, posteriormente, 
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desconhecimento e/ou eventuais dificuldades de execução de qualquer parte 
do OBJETO do ARRENDAMENTO.  

 
7.2. A visita técnica é facultativa. 

 

7.3. Os interessados deverão agendar a data e horário com a CODEMIG, na 
pessoa do Sr. José Eustáquio, telefone (31)3213-8896, no período de 9:00 às 
12:00 e de 14:00 às 18:00 horas. 
 

7.4. A visita técnica deverá ser feita por um responsável da empresa, devidamente 
credenciado pelo representante legal da proponente, até 3 (dias) dias úteis 
anteriores a abertura dos envelopes. 

 
7.5. Nenhum credenciado poderá representar mais de um licitante na visita 

técnica. 

8. DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA DA LICITAÇÃO 

8.1. Para julgamento das Propostas Técnicas será criada uma Subcomissão 
técnica, constituída por 01 (um) representante da Secretaria de Turismo, 01 
(um) representante da Secretaria de Cultura, (01) representante da 
Fecomércio e 02 (dois) representantes da CODEMIG. 

 
8.2. Os membros que comporão a subcomissão técnica serão nomeados pelo 

Presidente da CODEMIG, por portaria, a ser publicada no sitio eletrônico da 
CODEMIG e no Diário Oficial, com pelo menos três dias úteis de 
antecedência à data da abertura da concorrência. 

9. DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS 
PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇOS 

9.1. Os interessados deverão protocolar na sede da CODEMIG, no endereço 
indicado no preâmbulo, até às 14:00 (quatorze) horas do dia 12 de janeiro 
de 2017, os documentos de Habilitação, da Proposta Técnica e da Proposta 
de Preços acondicionados em 03 (três) envelopes distintos, hermeticamente 
fechados e rubricados no lacre: 

 
9.2. Cada envelope será identificado (A, B e C) devendo constar ainda, para a 

perfeita identificação, as seguintes descrições: 
 
ENVELOPE A - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO   
 
ENVELOPE B – PROPOSTA TÉCNICA 
 
ENVELOPE C – PROPOSTA DE PREÇOS   
 
 

At.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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Ref.: CONCORRÊNCIA:  12/2016Processo Interno 588/16 

Objeto: ARRENDAMENTO DE IMÓVEL, INTEGRANTE DO CENTRO CULTURAL 
ITAMAR FRANCO, PARA A IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DA “CASA 
DA GASTRONOMIA MINEIRA”. 
 
NOME DO LICITANTE: 

CNPJ/CPF: 

ENDEREÇO DO LICITANTE: 

TELEFONE/FAX: 
 
E-MAIL: 
 
 
9.3. Caso necessário, os envelopes poderão ser apresentados em mais de um 

volume, devidamente identificados e numerados sequencialmente. 
 
9.4. Os envelopes deverão ser apresentados lacrados, distintos, indevassáveis, 

sob pena de não aceitação da participação na licitação e sua devolução 
imediata. 

 
9.5. Os documentos apresentados não poderão conter emendas ou rasuras 

capazes de comprometer sua higidez, a juízo da Comissão Permanente de 
Licitação. 

 
9.6. É recomendável que todos os documentos que compõem os envelopes sejam 

apresentados em cadernos com as folhas numeradas sequencialmente e 
rubricadas, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número exato. 

 
9.7. A eventual falta de numeração e/ou duplicidade de numeração ou ainda a 

falta da rubrica nas folhas, poderá ser suprida pelo representante credenciado 
ou por membro da Comissão de Licitação, na sessão de abertura do 
respectivo envelope, nos termos do presente Edital. 

 
9.8. Os envelopes serão recebidos na portaria da CODEMIG impreterivelmente 

até a data e horário especificado neste item, prazo preclusivo do direito de 
participação. Se necessário, no horário de encerramento do prazo, serão 
distribuídas senhas aos presentes.   

 
9.9. Todos os documentos do ENVELOPE A poderão ser apresentados em 

original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda, publicação em órgão de 
imprensa oficial, desde que perfeitamente legíveis. 

 
9.10. Quando os documentos do ENVELOPE A forem apresentados em fotocópia, 

sem autenticação passada por cartório competente, a licitante deverá 
apresentar os originais (cópias autenticadas não serão consideradas) na 
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reunião de abertura dos documentos de habilitação, no horário requerido pela 
Comissão de Licitação que os autenticará, se for o caso. 

 
9.11. A inserção de qualquer documento da PROPOSTA TÉCNICA OU DE PREÇO 

no ENVELOPE A, da DOCUMENTAÇÃO de HABILITAÇÃO, acarretará a 
exclusão sumária da licitante no certame. 

 
9.12. No caso de propostas desconformes ou incompatíveis com os requisitos do 

Edital, as licitantes decairão do direito de permanência na presente 
CONCORRÊNCIA, conforme preceitua o art. 43, IV da Lei 8.666/93. 

 
9.13. A apresentação da proposta presume o pleno conhecimento das condições 

da contratação e aceitação do objeto da Licitação como descrito nos anexos 
deste Edital, não cabendo qualquer reivindicação, reclamação ou pedido de 
indenização, no presente ou no futuro. O licitante, enquanto durar a licitação, 
ou já na condição de contratado, nada poderá alegar sobre essas questões 
perante a CODEMIG e seu acionista controlador, o Estado de Minas Gerais. 

 
9.14. Fica entendido que as informações integrantes do presente Edital e seus 

anexos são complementares entre si, de modo que, qualquer detalhe 
mencionado em um documento, mesmo que omitido em outro, será 
considerado especificado para esta Licitação, sendo que, desde já, o 
desconhecimento das condições locais da prestação dos serviços não 
consistirá em argumento válido para reclamações, presentes ou futuras. 
 

9.15. Para fins de formulação de sua proposta, as licitantes deverão pautar-se, 
desde já, assim como, considerar como futura obrigação contratual, o 
cumprimento dos princípios éticos de conduta profissional. 

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas que atendam, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 

 
a) seja do ramo pertinente ao objeto licitado, que satisfizerem os requisitos da Lei nº 

8.666/93 e alterações posteriores, contemplando em seu objeto social 
características culturais e atuação na área da gastronomia; 
 

b) atenda aos requisitos adiante relacionados, relativos à habilitação jurídica, 
regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica. 
Quanto às empresas estrangeiras, deverão as mesmas, de igual forma, atender 
os requisitos exigidos para empresas nacionais, acatando, ainda, ao estipulado 
no parágrafo 4º, do artigo 32 da Lei 8.666/93. 

 
10.2. As empresas que se interessarem em participar desta licitação, para 

comprovar sua qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira, 
deverão apresentar, em uma via, no ENVELOPE A, na forma determinada no 
item 9 deste edital, os seguintes documentos de habilitação, todos dentro de 
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seu prazo de validade, vedada sua substituição por protocolo de requerimento 
para sua obtenção: 

 
10.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
10.2.1.1. Ato constitutivo (estatuto ou contrato social) em vigor, devidamente 

registrado, quando sociedade comercial; sendo que nas sociedades por 
ações, é exigido, também o comprovante da eleição de seus atuais 
administradores.  

 
10.2.1.2. No caso de sociedade civil, o contrato ou ato constitutivo devidamente 

registrado no cartório competente. 
 
10.2.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente. 
 

10.2.1.4. No caso de consórcio, além dos documentos de regularidade jurídica das 
consorciadas, deverá ser apresentado o compromisso de constituição do 
consórcio, assinado por todas as empresas componentes, contendo, além 
dos dispositivos do artigo 279 da Lei nº 6.404/76: 
 

 (a) a denominação do consórcio; 
 
 (b) os objetivos do consórcio, restritos à participação nesta licitação; 
 
 (c) indicação da porcentagem de participação das consorciadas no consórcio;  
 
 (d) indicação da empresa líder do consórcio, sendo que, no caso de consórcio 
entre sociedades brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à 
empresa brasileira; 
 
 (e) a outorga de amplos poderes à empresa líder para representar as 
consorciadas, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, em todos os atos 
relativos à licitação, podendo assumir obrigações em nome do consórcio; 
 
 (f) declaração expressa de todos os participantes do consórcio de aceitação 
da responsabilidade solidária, nos termos da Lei nº 8.666, no tocante ao objeto desta 
licitação, cobrindo integralmente todas as obrigações assumidas nas propostas; 
 
 (g) vedação à participação de uma mesma sociedade (incluindo suas 
coligadas, controladas, controladoras ou outras sociedades sob controle comum) em 
mais de um consórcio, bem como de qualquer outro arranjo empresarial que resulte 
na apresentação de mais de uma proposta; 
 
 (h) obrigação de que as consorciadas, caso o consórcio venha a ser 
declarado vencedor desta licitação, constituirão sociedade de propósito específico, 
segundo as leis brasileiras. 
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10.2.2. REGULARIDADE FISCAL 
 
10.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do 

Ministério da Fazenda. 
 
10.2.2.2. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 

mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

 
10.2.2.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, mediante 

apresentação de certidão expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do 
domicílio ou sede da Proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei; 
 

10.2.2.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, através da Certidão 
de Tributos Mobiliários (ISS) do domicílio ou sede da Proponente, ou outra 
equivalente, na forma da Lei; 

 
10.2.2.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

- FGTS, através da apresentação do CRS - Certificado de Regularidade de 
Situação, fornecido pela Caixa Econômica Federal; 

 
10.2.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho. 
 

OBS: Os documentos acima exigidos deverão estar dentro do prazo de suas 
respectivas validades. Aqueles que não possuírem expressamente prazo de 
validade somente serão aceitos quando emitidos até 6 (seis) meses antecedentes à 
data de sua apresentação. 
 
10.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
10.2.3.1. Os licitantes deverão apresentar atestado ou certidão de Declaração de 

Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de Direito Público ou 
Privado, comprovando experiência na gestão de empreendimentos de 
natureza similar ao da CASA DA GASTRONOMIA MINEIRA, tais como 
teatros, museus, centros culturais, entre outros;  

 
10.2.3.2. O atestado ou certidão de Declaração de Capacidade Técnica deverá 

conter: 
a) Razão social e os dados de identificação da instituição emitente incluindo, 

pelo menos, o CNPJ. 

b) Descrição dos serviços prestados contendo dados que permitam o amplo 

entendimento dos trabalhos realizados nos domínios de qualificação técnica 

aqui apresentados. 
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c) Período de vigência da operação. 

d) Data de emissão, nome, cargo e assinatura do responsável pela veracidade 

das informações. 

e) Assinatura do representante legal ou por funcionário do atestante 

responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços. 

 

10.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 
 
10.2.4.1. Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizado por índices oficiais quando encerrado a mais de 3 (três) meses da 
data de apresentação das Propostas, a saber: 

 

10.2.4.1.1. Sociedades empresariais em geral: registrado ou autenticado na 
Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante, acompanhado de 
cópia do termo de abertura e de encerramento do Livro Diário do qual 
foi extraído (art. 5º, § 2º, do Decreto-Lei nº 486/69); 

10.2.4.1.2. Sociedades empresárias, especificamente no caso de 
sociedades anônimas regidas pela Lei nº 6.404/76: registrado ou 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante e 
publicado em Diário Oficial e em Jornal de grande circulação (art. 289, 
caput e § 5º da Lei nº 6.404/76); 

10.2.4.1.3. Sociedades simples: registrado no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede; caso a sociedade simples adote um dos 
tipos de sociedade empresária, deverá sujeitar-se às normas fixadas 
para as sociedades empresárias, inclusive quanto ao registro na Junta 
Comercial.  

 
10.2.4.2. O proponente deverá comprovar capacidade financeira para executar o 

empreendimento expressa através de: 
 

10.2.4.2.1. Liquidez corrente, apurada conforme a fórmula a seguir, que 
deverá ser maior ou igual a 1,0:  
 
 
            Ativo Circulante 
LC = ---------------------------- 
           Passivo Circulante 
 

10.2.4.2.2. Patrimônio líquido, que deverá ser igual ou superior a R$ 
390.000,00 (trezentos e noventa mil reais); 
 

10.2.4.3. Os índices de que tratam o subitem 10.2.4.2.1. serão calculados pela 
licitante e confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua 
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assinatura e a indicação do seu nome completo e do número de registro no 
Conselho Regional de Contabilidade. 
 

10.2.5. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO GERAL  
 

10.2.5.1. Juntamente com os documentos referidos no item 10 – Documentos da 
Habilitação, serão apresentados também, para fins de habilitação, as 
seguintes declarações, devidamente assinadas pelo representante legal da 
licitante, conforme modelos anexos: 

a) Declaração de conhecimento das especificações técnicas e de concordância 
com os termos do Edital e anexos, conforme modelo do ANEXO VI; 

b) Declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e 
contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar 
com a Administração Estadual - Declaração de inexistência de fato impeditivo 
de habilitação – ANEXO VI; e  

c) Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos, 
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a 
menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei 
Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei nº 9854 de 27 de outubro de 
1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei –
ANEXO VI; 

10.2.5.2. Todos os documentos deverão estar em nome da licitante. Se a 
licitante for matriz, os documentos deverão estar com o número do CNPJ da 
matriz. Se for filial, os documentos deverão estar com o número do CNPJ da 
filial, salvo aqueles que, por sua natureza comprovadamente, são emitidos em 
nome da matriz. 

 
10.2.5.3. Serão considerados inabilitados os licitantes que: 
 

a) Deixarem de apresentar a documentação solicitada ou apresentarem-na com 
vícios; 

b) Não atenderem a quaisquer dos requisitos exigidos para a habilitação. 
 

10.2.6. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos 
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio 
legal de prova. 
 

10.2.7. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 
dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa 
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos necessários para 
verificação, o licitante será inabilitado. 

 
10.2.7.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) 
emitido pela Unidade Cadastradora da Secretária de Estado de Planejamento e 
Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo como substituto de documento dele 
constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade em 
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vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, 
tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo com a 
validade em vigor. 
 

10.2.7.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos 
para este certame, sendo desconsiderados todos os outros 
documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada. 

11. DA PROPOSTA TÉCNICA 

11.1. A proposta técnica de cada proponente deverá ser composta dos planos 
descritos abaixo, evidenciando claramente a fonte das informações, quando 
for o caso, bem como as premissas que fundamentam as conclusões em 
cada caso. 

 
11.1.1. Plano de Comunicação e Marketing da Casa da Gastronomia Mineira, 

visando sua promoção não apenas para o Estado de Minas Gerais, mas 
também para todo território nacional; 

 
11.1.2. Plano de concepção de programação e curadoria diversificada, 

promovendo assim a acessibilidade e democratização do equipamento, 
tanto pelos membros da cadeia de valor da Gastronomia, como do público 
em geral; 

 
11.1.3. Plano de Negócios, cujo objetivo será a autonomia do equipamento e 

de sua programação. Tal plano poderá contemplar receitas com locação, 
cobrança de ingressos para programação, patrocínios incentivados ou 
não, produtos licenciados “Casa da Gastronomia Mineira”; 

 
11.2. Visando garantir a objetividade na avaliação das propostas, os projetos 

deverão obedecer ao formato específico de apresentação descrita no ANEXO 
IV. Toda a documentação deverá ser encaminhada em via digital e impressa 
e, ainda, conter em seu início um sumário das matérias com as páginas 
correspondentes. 

 
11.3. Admite-se o acréscimo de itens abordados ou volumes adicionais e 

complementares, desde que sejam respeitados os formatos contidos no 
ANEXO VI, e desde que isso se constitua um instrumento para ampliação do 
espectro de abordagem ou aprofundamento técnico. 

12. DA PROPOSTA DE PREÇO 

12.1. A Proposta de Comercial deverá ser apresentada no ENVELOPE C, em 
conformidade com o item 9 do Edital, em uma única via, em português, sem 
emenda, rasura ou entrelinha que comprometa sua higidez, a juízo da 
Comissão Permanente de Licitação, e deverá ser datada e assinada pelo 
representante legal do licitante, devendo conter todos os elementos a seguir 
relacionados: 
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a) Objeto proposto de forma a permitir a verificação e comprovação do 

atendimento às especificações exigidas neste Edital; 
 

b) Denominação ou razão social do licitante, CNPJ, Inscrição Estadual, 
endereço, telefone e/ou fax; 

 
c) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a partir da 

data de sua apresentação, conforme artigo 64 da Lei Federal 8.666/93 (no 
caso de o prazo de validade da proposta ser omitido pela licitante, o 
Presidente da Comissão Especial de Licitação entenderá como sendo igual 
ao solicitado no edital e seus anexos, qual seja, 60 (sessenta) dias corridos, 
contados a partir do dia subsequente ao da data de entrega das propostas). 
 

d) VALOR DO INVESTIMENTO, expresso em algarismo e por extenso, 
referenciados à data de apresentação da proposta, sendo que quanto maior o 
valor do investimento, melhor qualificada a proposta será no quesito preço, de 
acordo com a fórmula de julgamento estabelecida no item 15.3 deste edital. 
 

e) VALOR DO ARRENDAMENTO MENSAL, expresso em algarismo e por 
extenso, referenciados à data de apresentação da proposta, sendo que 
quanto maior o valor arrendamento mensal, melhor qualificada a proposta 
será no quesito preço, de acordo com a fórmula de julgamento estabelecida 
no item 15.3 deste edital 
 

f) PONTUAÇÃO TOTAL, expressa em algarismo e por extenso, calculada 
conforme a fórmula estabelecida no item 15.6 deste edital. 

 
12.2. A proposta da licitante deverá ser elaborada levando-se em consideração que 

deverão ser cumpridas as propostas técnicas apresentadas e aprovadas. 
 
12.3. A proposta deverá ser assinada pelo representante legal da licitante.  
 
12.4. Todos os documentos do ENVELOPE C deverão estar numerados 

sequencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número 
exato. A eventual falta de numeração poderá ser suprida pelo representante 
da licitante ou por membro da Comissão de Licitação exclusivamente na 
seção de abertura das propostas. 

13. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA E JULGAMENTO 

13.1. Os envelopes de Habilitação, Proposta Técnica e Proposta de Preço serão 
recebidos, impreterivelmente, até a data e horário especificado, sendo que, 
após o encerramento do prazo para recebimento dos envelopes nenhum 
outro será recebido. Caso o prazo não seja suficiente, serão distribuídas 
senhas aos presentes. 
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13.2. Após o encerramento do prazo para recebimento da documentação e das 
propostas, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos 
quaisquer adendos, acréscimos, substituições ou esclarecimentos à 
documentação apresentada, exceto promoção de diligência, a critério da 
Comissão Permanente de Licitação, destinada a esclarecer ou complementar 
a instrução do processo licitatório. 

 
13.3. Na data marcada para recebimento dos envelopes, a Comissão procederá, 

em sessão pública, à abertura dos Envelopes A, cujos documentos serão 
rubricados pelos seus membros e por representantes de licitantes presentes. 

 
13.4. Na mesma sessão, serão rubricados, externamente, pelos membros da 

Comissão e por representantes presentes, os fechos dos Envelopes B e C, 
que permanecerão lacrados até as fases seguintes. 

 
13.5. Em seguida, serão examinados os documentos do Envelope A, devendo ser 

rejeitados, desde logo, os que contiverem emenda, rasura ou irregularidade 
que, a juízo da Comissão, possam comprometer sua autenticidade, suscitar 
duvida, omissão da contradição. 

 

13.6. Da sessão lavrar-se-á ata que será assinada pela Comissão e também por 
representantes dos participantes, sendo que apenas um representante de 
cada empresa, devidamente credenciado, será admitido a manifestar-se 
durante a sessão. 
 

13.7. A análise da documentação e aferição de sua conformidade será efetuada 
internamente pela Comissão Permanente de Licitação, cujo resultado será 
publicado no órgão oficial do Estado - “Minas Gerais” - e comunicado via e-
mail aos interessados, devidamente acompanhado da ata referente à 
deliberação, sendo aberta vista do processo durante o prazo legal para 
interposição de recurso de 05(cinco) dias úteis. 
 

13.8. Fica facultado aos participantes desistir expressamente do prazo recursal, nos 
termos da Lei. 

 
13.9. O julgamento da habilitação será efetuado a partir da comprovação do 

atendimento das exigências estabelecidas e serão inabilitadas por ato 
motivado, as empresas que não atenderem a qualquer das exigências. 
 

13.10. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das 
fases subsequentes da licitação, devendo ser-lhe devolvidos os Envelopes B 
e C, fechados, após o encerramento da licitação com sua homologação. 
 

13.11. Finda a fase de habilitação e abertos os Envelopes B, o licitante não mais 
será excluído da licitação por motivo relacionado com a habilitação, salvo em 
razão de fato superveniente ou somente conhecido após o julgamento, e na 
conformidade de ato escrito e motivado da Comissão. 
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13.12. Após transcorrido, sem interposição, o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
destinados a recursos contra a habilitação ou inabilitação de licitantes ou após 
o julgamento dos eventualmente interpostos, será designada sessão pública 
para abertura dos envelopes de Proposta Técnica, para a qual serão 
convidados os participantes habilitados. 

 
13.13. No dia, hora e local determinados em convocação para a sessão pública 

encaminhada aos licitantes participantes, a Comissão procederá à abertura 
dos Envelopes B, cuja documentação será imediatamente rubricada por seus 
membros e por representantes de licitantes presentes. 

 
13.14. O julgamento da Proposta Técnica será efetuado internamente pela 

Subcomissão Especial designada para julgamento desta proposta, cujo 
resultado será publicado no órgão oficial do Estado - “Minas Gerais” - e 
comunicado via e-mail aos interessados, devidamente acompanhado da ata 
referente à deliberação, sendo aberta vista do processo durante o prazo legal 
para interposição de recurso de 05 (cinco) dias úteis. 
 

13.15. Fica facultado aos participantes desistir expressamente do prazo recursal, nos 
termos da Lei. 
 

13.16. Se houver desclassificação de alguma proposta Técnica por descumprimento 
de disposições do instrumento convocatório, ainda assim será atribuída 
pontuação a seus quesitos, a ser lançada em planilhas que ficarão 
acondicionadas em invólucro fechado e rubricado no fecho pelos membros da 
Comissão Especial, até que expirem os prazos para interposição de recursos 
relativos a essa fase da licitação. 

 
13.17.  Não havendo interposição de recurso no prazo legal, ou decidido eventual 

recurso interposto, a Comissão de Licitação comunicará aos licitantes, por e-
mail, a data, a hora e o local em que será aberto o Envelope C, com a 
Proposta Comercial. 

 
13.18.  No dia, hora e local determinados em convocação para a sessão pública 

encaminhada aos licitantes participantes, a Comissão procederá à abertura 
dos Envelopes C, cuja documentação será imediatamente rubricada por seus 
membros e por representantes de licitantes presentes. 

 
13.19.  A análise das propostas de preço será efetuada internamente pela Comissão 

Permanente de Licitação. 
 
13.20. No dia, hora e local determinados em convocação para a sessão pública 

encaminhada aos licitantes classificados, a Comissão procederá à 
negociação das condições propostas com a proponente melhor classificada 
no julgamento técnico, tomando por base o valor mínimo estabelecido para a 
proposta comercial e tendo como referência o limite representado pela 
proposta de maior valor entre os licitantes que obtiveram a valorização 
mínima na etapa técnica. 
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13.20.1. Em caso de empate na classificação técnica, a negociação será 
realizada primeiramente com aquela licitante que apresentou a melhor 
proposta de preço. 

 
13.20.2. Persistindo o empate, será realizado sorteio entre os licitantes 

empatados para definir a ordem de negociação.  
 
13.21. Caso a licitante se recuse a praticar o melhor preço entre as propostas 

apresentadas, deverá apresentar justificativa comprovando a impossibilidade 
de do mesmo, a qual estará sujeita à aceitação da Comissão Permanente de 
Licitação. 

 
13.22. Caso a Comissão Permanente de Licitação não aceite a justificativa 

apresentada pela licitante, procedimento idêntico será adotado, 
sucessivamente, com os demais proponentes, pela ordem de classificação, 
até a consecução de acordo para a contratação. 

 
13.23. A Comissão publicará no Jornal Oficial do Estado - “Minas Gerais” o 

respectivo resultado, que será também comunicado por e-mail aos licitantes, 
sendo aberta vista do processo durante o prazo legal para interposição de 
recurso.   
 

13.24. Para maior celeridade, os licitantes poderão desistir expressamente do prazo 
de 5 (cinco) dias úteis para recurso.  

 
13.25. É faculdade da Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase do 

julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, bem como a confirmar as informações e documentos 
juntados, vedada a juntada de documentação não apresentada na ocasião 
própria. 

 
13.26. De cada sessão lavrar-se-á ata que será assinada pela Comissão e também, 

quando sessão pública, por representantes dos licitantes. 
 
13.27.  Após a fase de habilitação, não caberá desistência da Proposta, salvo motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente 
de Licitação, conforme disposto no § 6º, art. 43, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 
13.28. A intimação dos atos de habilitação e julgamento das Propostas Técnicas e 

de Preços, bem como do resultado do julgamento dos recursos interpostos, 
será feita mediante publicação na imprensa oficial do Estado – “Minas Gerais” 
e comunicação via e-mail aos interessados.  
 

13.29. A CODEMIG poderá, qualquer tempo, verificar a veracidade das informações 
e documentos, bem como visitar as instalações das empresas para verificar a 
exatidão das informações e declarações, sendo que qualquer inconformidade 
poderá acarretar a inabilitação/desclassificação da licitante. 
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13.30. O recurso que cause alteração no julgamento da Comissão enseja a 
republicação do resultado e reabre o prazo recursal.  

 
13.31. Admite-se novo recurso apenas se fundamentado em novas razões ou novos 

argumentos agregados ao resultado em razão do julgamento do recurso 
anterior. 
 

13.32. Após o encerramento da licitação e de eventuais recursos, as propostas de 
preços serão devolvidas intactas aos licitantes que não forem preliminarmente 
habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima estabelecida para a 
proposta técnica. 

14. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS  

14.1. A proposta técnica, composta pelo Plano de Comunicação e Marketing, o 
Plano de Concepção de Programação e o Plano de Negócios será julgada por 
uma subcomissão técnica constituída por 01 (um) representante da Secretaria 
de Turismo, 01 (um) representante da Secretaria de Cultura, (01) 
representante da Fecomércio e 02 (dois) representantes da CODEMIG. 

 
14.2. No julgamento das Propostas Técnicas serão atribuídos 100 pontos segundo 

os critérios e parâmetros estabelecidos abaixo, obtendo-se a pontuação final 
da participante, mediante o somatório das notas dadas a cada quesito. 

 
# Quesitos de Avalição Pontos 

1 

Plano de Comunicação e Marketing 
(Ações de divulgação, comunicação e programação da  
Casa da Gastronomia e relacionamento com o público) 

Apresentar: 

 Conceito criativo de divulgação; 

 Metodologia aplicada para divulgação desse conceito 

 Currículo da equipe envolvida nesse quesito (mínimo de 2); 

 Número de inserções em cada veículo prevista por mês; 

 Valor de investimento em comunicação ao longo de 12 meses; 

 Veículos utilizados para divulgação do conteúdo programático e da casa. 
 

25 

2 

Plano de concepção de programação e curadoria 
(Adequação entre o objetivo do empreendimento e a programação prevista, 
visando acessibilidade, democratização do espaço e intercâmbio entre os 

agentes do setor) 
Apresentar: 

 Currículo da equipe curatorial (mínimo 2); 

 Descritivo de proposta de conceito museografico, para o item 
permanente. Fica a critério apresentação de ações temporária, 
respeitando as premissas do edital 

 Descritivo de proposta de plano de intercâmbio entre chefs do estado, 
país e internacionais; 

 Descritivo de proposta de programação para o período mínimo de 12 
meses; 

 Descritivo de proposta de recorte curatorial dos produtos que serão 
apresentados, amparados nos segmentos já descritos; 

35 
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 Plano de ação educativa prevendo a participação escolas públicas e 
particulares, portadores de necessidades especiais e terceira idade. 

 

3 

Plano de Negócios 
Contemplando: 

 Observância de diretrizes e premissas definidas; 

 Consistência e a coerência dos dados e informações que subsidiaram a 
realização; 

 O cronograma de execução; 

 A viabilidade econômico-financeira medida pelo excedente operacional 
de receitas menos despesas; 

 Documentos complementares conforme Anexo III. 
 

40 

 
14.3. A pontuação mínima exigida dos licitantes, a fim de que possam ser 
classificadas nesta etapa da licitação, é de 70 (setenta) pontos, o que equivale a 70% 
(setenta por cento) do total de 100 pontos possíveis. 
 
14.4. A Comissão analisará a Proposta Técnica e atribuirá notas para cada subitem; 
 
14.5. Os licitantes cujas propostas técnicas não atingirem a pontuação mínima de 
70 pontos serão eliminadas do certame; 
 
14.6. Os licitantes cujas propostas técnicas forem classificadas estão aptos a 
participar da etapa seguinte, consistente no julgamento da proposta comercial; 
 
14.7. A análise da proposta técnica terá caráter classificatório e eliminatório e os 
licitantes serão classificados, em ordem decrescente, de acordo com a pontuação 
obtida. 

15. CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

15.1. A Comissão de Licitação verificará a PROPOSTA DE PREÇO quanto a 
eventuais erros aritméticos, os quais serão corrigidos pela Comissão, na forma 
seguinte:  

 

a) No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, 
prevalecerá o valor por extenso; 

 
15.2. O preço total da proposta será ajustado pela CODEMIG e valor resultante 

consistirá no preço-corrigido da PROPOSTA DE PREÇO. 
 
15.3. A Comissão de Licitação analisará a PROPOSTA DE PREÇO das licitantes 

habilitadas, desclassificando aquela que: 

a) deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos neste Edital, ou 
apresentá-los em desacordo com qualquer exigência deste Edital; ou 

b) que não respeitarem os valores mínimos explicitados no item 15.5 deste 
edital. 
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15.4. Será, ainda, desclassificada a juízo da Comissão e por ato motivado, a 

proposta que contiver preço incoerente, excessivo ou manifestamente 
inexequível, ou que não atenda as exigências deste edital, nos termos dos 
artigos 44 e 48, incisos I e II da Lei nº 8.666/93; a que não se referir à 
integralidade do objeto, ou que contiver rasuras, emendas, borrões, 
entrelinhas, irregularidade ou defeito de linguagem, capazes de dificultar o 
julgamento. 

 
15.5. A proposta comercial será composta por duas seções, a saber: (i) a maior 

proposta para o arrendamento mensal, observado o valor mínimo de R$ 
16.000,00 (dezesseis) mil reais; e (ii) o investimento total a ser feito para 
adequar o imóvel ao projeto, observado o valor mínimo de R$ 3.000.000,00 
(três milhões de reais).  
 

15.6. Será considerada a melhor proposta comercial aquela que apresentar o maior 
índice da seguinte fórmula: 
 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = ( 
valor do aluguel mensal 

16.000
 ) × 0,3 + ( 

Investimento total

3.000.000
 ) × 0,7  

 

 
15.7. No cálculo da Nota Média Ponderada Final (NMP), será adotada a precisão 

até a quarta casa após a vírgula e arredondamento para o décimo de milésimo 
superior para valores iguais ou superiores a 0,00005. 

  
15.8. Se todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão poderá, ouvido o 

Diretor Presidente da CODEMIG, fixar para as licitantes o prazo de 08 (oito) 
dias úteis para apresentação de novas propostas, escoimadas das causas que 
tenham determinado a desclassificação. As novas propostas deverão ser 
apresentadas em ENVELOPES fechados, que serão recebidos em sessão 
pública, observando-se o procedimento de avaliação e julgamento 
estabelecido nos subitens anteriores. 

 
15.9. No julgamento das propostas não serão consideradas ofertas e outras 

informações não solicitadas neste instrumento ou em diligências. 
 

16. CLASSIFICAÇÃO FINAL E A SELEÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR 

16.1. Será considerada vencedora da licitação a licitante mais bem classificada na 
Proposta Técnica que tiver apresentado a melhor proposta comercial, ou que 
concordar em praticar o melhor preço entre as propostas apresentadas pelas 
licitantes classificadas. 
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17. DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

17.1. Realizado o julgamento final e esgotado o prazo para recurso, ou após a 
decisão dos recursos eventualmente interpostos, o resultado da licitação será 
submetido à homologação do Diretor Presidente da CODEMIG, para 
adjudicação do objeto da licitação ao vencedor. A autoridade competente 
homologará e adjudicará o objeto licitado à primeira classificada, se outra não 
for sua decisão, nos termos da Lei e deste Edital. 

17.2. O contrato será celebrado com o licitante vencedor, em conformidade com 
este Edital, com a legislação aplicável e com a minuta dele integrante, salvo 
no caso de recusa justificada. 

17.3. A CODEMIG convocará o adjudicatário para apresentar garantia e assinar 
contrato, que obedecerá ao modelo integrante deste edital, no prazo de 10 
(dez) dias úteis após a homologação da licitação, prorrogáveis a seu pedido e 
a critério da CODEMIG, por mais 5 (cinco) dias, desde que a prorrogação seja 
solicitada ainda durante o prazo inicial, e quando houver motivo justificado. 

17.4. Convocado, na forma prevista neste edital, o adjudicatário que não 
comparecer no prazo e condições estabelecidos decairá do direito de 
contratação. 

17.5. Caso o primeiro classificado desista formalmente do direito de ser contratado, 
por motivo considerado justo e acatado pela Comissão Permanente de 
Licitação, será convocado para exercer o mesmo direito, o licitante 
classificado em segundo lugar, nas mesmas condições da proposta 
vencedora. 

17.6. Na hipótese de desistência ou recusa do licitante vencedor, o licitante que vier 
a ser convocado para assinar o contrato deverá aceitar, integralmente, os 
critérios econômicos propostos pelo vencedor. 

17.7. Ao licitante convocado e que não aceitar a contratação nas condições 
econômicas do primeiro adjudicatário, não se aplica o disposto no citado art. 
81 da Lei nº 8.666/93.  

17.8. Pela inexecução do contrato, a CODEMIG aplicará à contratada multa 
graduada de conformidade à infração, na forma indicada nos incisos I, II, III e 
IV e parágrafos, do art. 87 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, 
como, também, as sanções previstas no art. 88 da supracitada Lei; 

a) O não pagamento, pela ARRENDATÁRIA, do valor acordado em Contrato 
na data estipulada ensejará a cobrança de multa de 10% (dez por cento),  
juros de 1,0% a.m. (um por cento ao mês)  pro rata die e correção 
monetária pelo IGPM, além de tal infração poder dar causa à rescisão do 
Contrato, se a mora for superior a 30 (trinta) dias ou se a 
ARRENDATÁRIA der causa a ela por pelo menos 3 (três) vezes, 
consecutivas ou alternadas ; 

b) No caso de interrupção dos serviços estipulados em Contrato por parte da 
ARRENDATÁRIA, será aplicada multa diária não compensatória de 0,3% 
(três décimos por cento) do valor mensal acordado em Contrato, até o 



 
 

Página 25 de 63 
Concorrência 12/16 

 

 Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig 
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br 

 

trigésimo dia de atraso, e de 20% (vinte por cento), sobre a mesma base 
de cálculo, se o atraso exceder a 30 (trinta) dias, por cada infração, sem 
prejuízo da apuração de eventuais perdas e danos, além de tal infração 
poder dar causa à rescisão do Contrato. 

 

17.9. A mora no atendimento dos demais prazos previstos no contrato acarretará a 
incidência das mesmas penalidades estipuladas na Cláusula 17.8.  

17.10. O inadimplemento de qualquer outra obrigação assumida em Contrato por 
parte da ARRENDATÁRIA ensejará a cobrança de multa de 10% (dez por 
cento) do valor mensal acordado em Contrato por cada infração, sem prejuízo 
da apuração de eventuais perdas e danos e das hipóteses de rescisão do 
Contrato por inadimplemento da ARRENDATÁRIA; 

17.11. A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir 
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios ou incorreções, sem que lhe caiba qualquer indenização, 
nos termos do artigo 69 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.  

17.12. A contratada se obriga a não subcontratar os serviços objeto do Contrato. Na 
hipótese de fornecimento e serviços que, por sua natureza, reclamem 
execução por terceiros, a CODEMIG poderá, a seu único e exclusivo critério, 
autorizar a subcontratação, por escrito, ficando a contratada, relativamente ao 
objeto subcontratado, direta e solidariamente responsável, técnica e 
civilmente, devendo promover a cessação imediata das atividades da 
subcontratada, quando solicitada pela CODEMIG. No caso de subcontratação 
não será admitida a dedução do valor da retenção previdenciária. 

17.13. O licitante ou contratada ficará sujeito às penalidades na forma do artigo 87 
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

17.14. O contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que o fato 
motivador da rescisão seja comunicado com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 
antecedência e ele se baseie em descumprimento de cláusula contratual ou 
motivo superveniente que a justifique. 

17.15. A CODEMIG exercerá supervisão técnica, administrativa e financeira do 
contrato cabendo-lhe acompanhar, fiscalizar, receber e atestar a qualidade 
dos serviços efetuados, podendo rejeitar, no todo ou em parte, os que 
estiverem em desacordo com os termos do contrato ou processo licitatório. 

17.16. A publicação do extrato do contrato será feita pela CODEMIG na forma do 
parágrafo único, artigo 61 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

17.17. Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição:  

a) o Edital de Licitação; 
b) a Proposta vencedora desta licitação; .  

17.18. A CODEMIG poderá proceder a alterações contratuais nas condições 
previstas na Lei Federal nº. 8.666/93. 
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18. PRAZO CONTRATUAL 

18.1. O prazo de vigência do presente ARRENDAMENTO será de 5 (cinco) anos, 
prorrogável uma vez por igual período, desde que observadas as disposições 
legais pertinentes e que seja de interesse da CODEMIG. 

18.2. O prazo inicial de vigência de 5 (cinco) anos será suficiente para a 
amortização de quaisquer investimentos realizados pelo arrendatário. Salvo a 
solicitação de novos investimentos pela CODEMIG, o encerramento posterior 
do contrato de arrendamento, ainda que prorrogado, não dará, ao 
arrendatário, direito à indenização por quaisquer investimentos realizados.  

18.3. A prorrogação do ARRENDAMENTO dependerá, sempre de expressa 
concordância da CODEMIG e/ou solicitação da ARRENDATÁRIA, feita até 30 
(trinta) dias antes da data prevista para o término do Contrato, mantidas, pelo 
menos, as condições estabelecidas para o período inicial e levando em 
consideração o desempenho econômico do empreendimento. Para fins de 
esclarecimento, inexiste direito subjetivo à prorrogação.  

19. DOS RECURSOS 

19.1. Os recursos administrativos referentes a esta licitação reger-se-ão pelas 
disposições do art. 109 da Lei Federal n°. 8.666/93.  

19.2. A impugnação do Edital e de seus anexos deverá ser dirigida à Comissão 
Permanente de Licitação protocolada no Protocolo Geral da CODEMIG: 

a) por qualquer cidadão, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento da proposta objeto deste Edital; 

b) pela licitante, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento 
da proposta objeto deste Edital; 

19.3. Da decisão da Comissão Permanente de Licitação que pré-qualificar ou não 
licitantes, caberá recurso administrativo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da data da intimação do ato, com efeito suspensivo, no prazo 
de 05(cinco) dias úteis contados da intimação do ato ou da lavratura da ata.   

19.4. A interposição de recurso será comunicada pela Comissão aos demais 
licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados 
do conhecimento do ato. Findo esse prazo, a Comissão poderá, também no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou submeter o 
recurso, devidamente informado, à decisão do Diretor Presidente da 
CODEMIG, que será proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do 
recebimento. 

19.5. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração, se 
inicia ou corre sem que os autos do processo de licitação estejam com vista 
franqueada aos interessados. 

19.6. Sem prejuízo de outras sanções legais, o licitante que, com dolo ou má-fé, 
interpuser recurso com objetivo meramente protelatório, ficará sujeito à 
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exclusão do certame, por decisão motivada da Comissão Permanente de 
Licitação. 

19.7. O licitante que considerar, nos termos da legislação vigente, irregular 
qualquer das exigências apresentadas, poderá impugnar este edital, devendo, 
para tanto, protocolar documento nesse sentido até 02 (dois) dias úteis antes 
da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação. 

19.8. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante à CODEMIG o 
licitante que, tendo-o aceito sem objeções, vier a apontar - depois da abertura 
dos envelopes com documentos de pré-qualificação -  falha ou irregularidade, 
hipóteses em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

19.9. Quaisquer recursos relativos a esta licitação deverão ser interpostos no prazo 
legal, dirigidos ao Diretor Presidente da CODEMIG, aos cuidados da 
Comissão Permanente de Licitação a que se refere o Edital 
CONCORRÊNCIA 12/2016 e protocolizados, devidamente identificados, na 
Portaria da CODEMIG no endereço indicado no preâmbulo.   

19.10. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste 
Edital não será conhecido. 
 

19.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia de início 
(publicação e comunicação) e incluir-se-á o do vencimento. 

20. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO 

20.1. A CODEMIG poderá, por interesse público, decorrente de fatos 
supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para 
justificar a revogação da presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade, 
de ofício ou provocação de terceiros, sempre mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado com base no parágrafo 1º, do Art. 49, da Lei nº 
8.666/93. 

 
20.2. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera 

obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do Art. 59, 
da Lei nº 8.666/93. 

21. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

21.1. Decorrido o prazo de 01 (um) ano da apresentação da proposta, o valor do 
arrendamento mensal será reajustado com aplicação do IGP-M - Índice Geral 
de Preços do Mercado dos 12 (doze) meses imediatamente anteriores.  

 
21.2. Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, 

será utilizado o índice que estiver disponível e o cálculo do reajuste será 
corrigido no pagamento seguinte. 

 
21.3. Ocorrendo a hipótese de alteração legal do prazo de reajuste estabelecido 

neste Edital, o contrato decorrente desta Concorrência se adequará de pronto 
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às condições que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou 
Legislativo no tocante à política econômica brasileira, se delas divergentes. 

22. DO CONSELHO CURADOR 

22.1. Será implantado um conselho curador formado por grupo de notáveis do setor 

e representantes do Governo do Estado de Minas Gerais. O Conselho será 

responsável pela implantação das políticas públicas de Gastronomia, bem 

como aprovação de grade de programação e regimento de utilização do 

espaço e os custos de manutenção. 

22.2. Será responsabilidade do gestor da casa a aprovação junto ao Conselho 

Curador das programações, receitas, despesas, política de ocupação e 

locação do espaço 

23. DA GARANTIA DO CONTRATO 

23.1. Homologada a licitação, além das obrigações legais, regulamentares e das 
demais constantes deste Instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a 
licitante vencedora e adjudicatária a prestar a garantia de cumprimento do 
contrato, mediante recolhimento do equivalente a 5% (cinco por cento) do 
Preço Global do Contrato, conforme § 2º do art. 56 da Lei nº 8.666/93. 

 
23.1.1. O preço global será composto dos valores ofertados pelo licitante 

vencedor, considerando-se o valor total de investimentos propostos, 
somados ao valor mensal do arrendamento multiplicado por 60 (meses). 

 
23.2. Caberá à empresa a ser contratada optar por uma das seguintes 

modalidades: caução em dinheiro ou título da dívida pública negociável na 
Bolsa de Valores, certificado por Corretora, contendo valor facial do título e 
custodiado na CETIP S.A. - Mercados Organizados; seguro-garantia ou fiança 
bancária (§ 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93). 

 
23.3. A garantia prestada em dinheiro será restituída atualizada monetariamente 

pelo índice da caderneta de poupança, aplicando-se subsidiariamente o 
Decreto Estadual 43.635/03 e não contemplará remuneração pro rata die. 

 
23.4. O prazo de validade da garantia de que trata esse item deverá abranger todo 

o período de vigência contratual, e estender-se por mais 30 (trinta) dias após 
a data prevista para o seu encerramento. 

 
23.5. A garantia deverá ser apresentada no mesmo prazo de assinatura do 

contrato, sendo pré-requisito para a sua assinatura. 
 
23.6. A Garantia de Execução responderá pelo inadimplemento das obrigações 

assumidas, sem prejuízo das multas legais aplicadas à contratada em razão 
da execução do contrato; 
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23.7. A Garantia de Execução deverá ser atualizada quando das alterações no 

contrato. 
 
23.8. A recusa de prestar garantia à execução ou de assinar o contrato implicará 

automática suspensão do licitante no seu direito de contratar com a 
CODEMIG. 

 
23.9. A garantia prestada pela empresa contratada será liberada ou restituída após 

a execução e cumprimento integral dos serviços a serem contratados dentro 
do período de vigência do contrato e desde que após a lavratura do Termo de 
Recebimento. 

24. DA FISCALIZAÇÃO 

24.1. A execução dos trabalhos será acompanhada e fiscalizada pela CODEMIG, 
devendo a ARRENDATÁRIA facilitar de modo amplo e completo, a ação do 
fiscal, ficando ressalvado que a efetiva ocorrência da fiscalização não exclui 
nem restringe a responsabilidade da ARRENDATÁRIA pelos serviços. 

 
24.2. A execução do contrato também estará sujeita à avaliação quadrimestral da 

execução do Programa da Casa de Gastronomia a ser realizada pelo 
Conselho Curador, através de no mínimo 12 (doze) e no máximo 20 (vinte) 
itens de verificação capazes de refletir o cumprimento dos objetivos do 
Programa da Casa de Gastronomia Maneira. 

 
24.3. Os itens de verificação serão definidos pelo Conselho Curador, serão 

previamente comunicados ao ARRENDATÁRIO e serão exigíveis para o 
quadrimestre seguinte ao da deliberação do Conselho.  

 
24.4. Os itens de verificação estarão adstritos à verificação da execução das 

políticas públicas de Gastronomia, da grade de programação, do regimento 
de utilização do espaço e dos custos de manutenção. 

 
24.5. As não-conformidades deverão ser classificadas em leves e graves. Três não-

conformidades graves ou seis leves detectadas em 2 verificações sucessivas, 
independente de qual item de verificação se trata, dará direito à CODEMIG ao 
cancelamento do contrato com indenização do valor residual contábil dos 
investimentos permanentes feitos no imóvel. 

25. DISPOSIÇÕES GERAIS 

25.1. Integram o presente edital: 

 ANEXO I – Termo de Referência 

 ANEXO II - Plantas da Cada da Gastronomia Mineira;  

 ANEXO III - Planilha estimativa de custo dos investimentos 
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 ANEXO IV - Formulário de projeto técnico. 

 ANEXO V - Carta de Credenciamento; 

 ANEXO VI – Modelos de Declarações; 

 ANEXO VII - Minuta de Contrato. 
 
25.2. Na contagem de prazo estabelecido neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o dia do vencimento. 
 

25.3. O licitante é responsável pela fidelidade, completude e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 

25.4. A incompleta, errônea ou fraudulenta apresentação dos documentos 
especificados, desclassifica o interessado que não participará das fases 
subsequentes desta licitação. 

 
25.5. Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas da Comissão de Licitação que, após 

lidas e aprovadas, serão assinadas pelos seus membros e pelos 
representantes das licitantes presentes. Os demais atos licitatórios serão 
registrados no processo da licitação. 
 

25.6. Todas as informações, atas e relatórios pertinentes a presente licitação, serão 
disponibilizadas a todos na Sede da CODEMIG. 
 

25.7. Os documentos de HABILITAÇÃO, as PROPOSTAS TÉCNICAS e as 
PROPOSTAS DE PREÇOS apresentados pelo licitante vencedor, desde que 
não contrariem disposição deste Edital, constituirão parte integrante do 
contrato. No caso de divergência, prevalecerão os termos do contrato. 

  
25.8. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital 

e seus anexos, pois a simples apresentação da documentação de habilitação 
e das PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PREÇOS submete a licitante à 
aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem 
como representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita 
alegação de desconhecimento de qualquer pormenor. 

 
25.9. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital, ou o 

contrato vinculado a esta licitação, a empresa licitante deve se subordinar ao 
foro da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Belo Horizonte - do Estado 
de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro foro. 

 
25.10. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
 
25.11. A CODEMIG reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões 

de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, 
bem como prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da 
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documentação de habilitação ou das propostas técnicas e de preços, 
desqualificar qualquer licitante ou desclassificar qualquer proposta, caso tome 
conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial 
da licitante, sem que isto gere direito a indenização ou ressarcimento de 
qualquer natureza. 

 
 
Belo Horizonte – MG, 25 de novembro de 2016.  
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
 
 
 
KENIA MÁRCIA FONSECA SANTOS GUIMARÃES 
 
 
 
 
JOAO VICTOR RODRIGUES SILVA 
 
 
 
 
CAIO HUDSON RABELO ALVES 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇÃO, 

GESTÃO E OPERAÇÃO DA “CASA DA GASTRONOMIA MINEIRA” 

 

1. OBJETO  

O presente Termo de Referência tem como OBJETO o ARRENDAMENTO de 

imóvel, no estado em que este se encontra, visando à implantação, gestão e 

operação da CASA DA GASTRONOMIA MINEIRA - equipamento integrante do 

CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO - situada à Rua Uberaba 

nº 865, bairro Barro Preto, Belo Horizonte, Minas Gerais, considerando os aspectos 

urbanísticos, ambientais e de tombamento do imóvel.  

2. JUSTIFICATIVA  

O equipamento ora denominado “CASA DE GASTRONOMIA MINEIRA” é um projeto 

da parceria firmada entre a Secretaria de Estado de Turismo e a Companhia de 

Desenvolvimento de Minas Gerais - CODEMIG, que tem como principal objetivo 

estabelecer um espaço que promova a Cultura Gastronômica e Culinária Mineira em 

toda sua diversidade enquanto setor indutor de  desenvolvimento econômico e de 

diferencial turístico para o Estado de Minas Gerais, através de atividades vinculadas 

à criação, produção, preservação, promoção e comercialização de produtos e 

serviços da cadeia de valor, com enfoque nos segmentos de café, queijo, 

aguardente de cana, doces e bebidas artesanais. 

Como parte da política pública estadual de fomento à gastronomia, o projeto tem 

como propósito a criação de um espaço que permita: 

a) Promoção, divulgação e capacitação em gastronomia e culinária mineira; 

b) Realização de eventos, oficinas, cursos, exposições e demonstrações; 

c) Promoção de intercâmbio de experiências e informações do setor; 

d) Apresentação de chefs, produtos e atividades; 

e) Debate, relacionamento e interação entre os membros da cadeia produtiva da 

gastronomia e culinária mineira; 

O equipamento também deverá receber em suas instalações um espaço expositivo 

da gastronomia mineira, servindo como ponto de divulgação e difusão da culinária 

de todas as regiões de Minas Gerais.  

O projeto envolverá, em caráter permanente, a atuação da coordenadoria de 

Gastronomia da Secretaria de Estado de Turismo e, como parceiros, órgãos ou 

instituições públicos ou privados, tais como a Associação Brasileira de Bares e 

Restaurantes (ABRASEL-MG), a Associação Mineira de Supermercados (AMIS), a 

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG), a 

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), o Mercado Central 

http://www.codemig.com.br/
http://www.codemig.com.br/


 
 

Página 33 de 63 
Concorrência 12/16 

 

 Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig 
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br 

 

de Belo Horizonte, a Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais 

(FECOMÉRCIO), o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo 

Horizonte e Região Metropolitana (SINDHORB), dentre outros. 

O equipamento em questão, a ser instalado no interior da antiga Casa de Correção 

localizada na Rua Uberaba nº 865, e que foi completamente restaurada pela 

CODEMIG, será integrante do CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR 

FRANCO, sediado no bairro Barro Preto, constituído da Sala de Concertos Minas 

Gerais, e das sedes da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, da Rádio 

Inconfidência e da Rede Minas de Televisão.  

3. DIRETRIZES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. O gestor da Casa da Gastronomia Mineira será escolhido por meio de 

licitação visando sua operacionalização, amparado nas políticas públicas e 

nas diretrizes do Conselho Curador da casa. 

3.2. Poderão participar do certame pessoas físicas e jurídicas consorciadas ou 

não, com ou sem fins lucrativos, desde que tenham em seus objetos sociais 

característica cultural e atuação na área de Gastronomia.  

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

4.1. O certame será do tipo melhor técnica. 

4.2. O licitante interessado deverá apresentar em envelopes lacrados e 

separados, conforme diretrizes do edital, propostas técnica e proposta 

comercial.  

5. PROPOSTA TÉCNICA 

5.1. A proposta de técnica de cada proponente deverá ser composta dos planos 

descritos abaixo, evidenciando claramente a fonte das informações, quando 

for o caso, bem como as premissas que fundamentam as conclusões em 

cada caso. 

5.1.1. Plano de Comunicação e Marketing da Casa da Gastronomia Mineira, 

visando sua promoção não apenas para o Estado de Minas Gerais, mas 

também para todo território nacional; 

5.1.2. Plano de concepção de programação e curadoria diversificada, 

promovendo assim a acessibilidade e democratização do equipamento, 

tanto pelos membros da cadeia de valor da Gastronomia, como do público 

em geral; 

5.1.3. Plano de Negócios, cujo objetivo será a autonomia do equipamento e de 

sua programação. Tal plano poderá contemplar receitas com locação, 
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cobrança de ingressos para programação, patrocínios incentivados ou 

não, produtos licenciados “Casa da Gastronomia Mineira”; 

5.2. Visando garantir a objetividade na avaliação das propostas, os projetos 

deverão obedecer ao formato específico de apresentação descrita nos itens 

abaixo. Toda a documentação deverá ser encaminhada em via digital e 

impressa na forma e, ainda, conter em seu início um sumário das matérias 

com as páginas correspondentes. 

5.3. Admite-se o acréscimo de itens abordados ou volumes adicionais e 

complementares, desde que sejam respeitados os formatos contidos nos itens 

elencados, e desde que isso se constitua um instrumento para ampliação do 

espectro de abordagem ou aprofundamento técnico. 

6. DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. Julgamento da Proposta de técnica 

6.1.1. A proposta de técnica, composta pelo Plano de Comunicação e Marketing, 

o Plano de Concepção de Programação e o Plano de Negócios serão 

julgadas por uma comissão técnica constituída por 01 (um) representante 

da Secretaria de Turismo, 01 (um) representante da Secretaria de Cultura, 

(01) representante da Fecomércio e 02 (dois) representantes da 

CODEMIG. 

6.1.2. No julgamento das Propostas de Técnica serão atribuídos 100 pontos 

segundo os critérios e parâmetros estabelecidos abaixo, obtendo-se a 

pontuação final da participante, mediante o somatório das notas dadas a 

cada quesito. 

# Quesitos de Avalição Pontos 

1 

Plano de Comunicação e Marketing 
(Ações de divulgação, comunicação e programação da  
Casa da Gastronomia e relacionamento com o público) 

Apresentar: 

 Conceito criativo de divulgação; 

 Metodologia aplicada para divulgação desse conceito 

 Currículo da equipe envolvida nesse quesito (mínimo de 2); 

 Número de inserções em cada veículo prevista por mês; 

 Valor de investimento em comunicação ao longo de 12 meses; 

 Veículos utilizados para divulgação do conteúdo programático e da casa. 
 

25 

2 

Plano de concepção de programação e curadoria 
(Adequação entre o objetivo do empreendimento e a programação prevista, 
visando acessibilidade, democratização do espaço e intercâmbio entre os 

agentes do setor) 
Apresentar: 

 Currículo da equipe curatorial (mínimo 2); 

 Descritivo de proposta de conceito museografico, para o item 
permanente. Fica a critério apresentação de ações temporária, 

35 
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respeitando as premissas do edital 

 Descritivo de proposta de plano de intercâmbio entre chefs do estado, 
país e internacionais; 

 Descritivo de proposta de programação para o período mínimo de 12 
meses; 

 Descritivo de proposta de recorte curatorial dos produtos que serão 
apresentados, amparados nos segmentos já descritos; 

 Plano de ação educativa prevendo a participação escolas públicas e 
particulares, portadores de necessidades especiais e terceira idade. 

 

3 

Plano de Negócios 
Contemplando: 

 Observância de diretrizes e premissas definidas; 

 Consistência e a coerência dos dados e informações que subsidiaram a 
realização; 

 O cronograma de execução; 

 A viabilidade econômico-financeira medida pelo excedente operacional 
de receitas menos despesas; 

 Documentos complementares conforme Anexo III. 
 

40 

 

6.1.3. A pontuação mínima exigida dos licitantes, a fim de que possam ser 

classificadas nesta etapa da licitação, é de 70 (setenta) pontos, o que 

equivale a 70% (setenta por cento) do total de 100 pontos possíveis.   

6.1.4. A Comissão analisará a Proposta Técnica e atribuirá notas para cada 

subitem, nos termos do anexo III: 

6.1.5. Os licitantes cujas propostas técnicas que não atingirem a pontuação 

mínima de 70 pontos serão eliminadas do certame; 

6.1.6. Os licitantes cujas propostas técnicas forem classificadas estão aptos a 

participar da etapa seguinte, consistente no julgamento da proposta 

comercial; 

6.1.7. A análise da proposta técnica terá caráter classificatório e eliminatório. 

6.2. Julgamento da Proposta comercial 

6.2.1. A proposta comercial será composta por duas seções, a saber: (i) a maior 

proposta para o arrendamento mensal, observado o valor mínimo de R$ 

16.000,00 (dezesseis mil reais); e (ii) o investimento total a ser feito para 

adequar o imóvel ao projeto, observado o valor mínimo de R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais). 

6.2.2. O valor do arrendamento mínimo é resultante da recuperação ao longo de 

300 meses dos gastos de R$ 4.800.000 (quatro milhões e oitocentos mil 

reais) aportados pela CODEMIG na reforma e restauração do imóvel. 

6.2.3. O investimento mínimo é resultado das estimativas da CODEMIG de 

gastos com projetos, instalações elétricas, hidrosanitárias, equipamentos 
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de combate a incêndio, obras civis acabamentos, ar condicionado, 

tratamento acústico, luminotécnico, cozinha, elevador (hidráulico), e monta 

carga, necessários a implantação da Casa da Gastronomia Mineira. 

6.2.4. Será considerado a melhor proposta comercial aquela que apresentar o 

maior índice da seguinte fórmula: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 = ( 
valor do aluguel mensal 

16.000
 ) × 0,5 + ( 

Investimento total

3.000.000
 ) × 0,5  

 

6.2.5. As propostas comerciais com valores inferiores aos limites mínimos 

estabelecidos no item 6.2.1 serão desclassificadas. 

7. CLASSIFICAÇÃO FINAL E A SELEÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR 

7.1. Após o julgamento da melhor técnica, os licitantes serão classificados em 

ordem decrescente do maior para o menor. 

7.2. Uma vez classificadas as propostas técnicas, proceder-se-á à abertura das 

propostas de preço dos licitantes que tenham atingido a valorização mínima 

estabelecida no instrumento convocatório e à negociação das condições 

propostas, com a proponente melhor classificada, com base no valor mínimo 

estabelecido para a proposta comercial e tendo como referência o limite 

representado pela proposta de maior valor entre os licitantes que obtiveram a 

valorização mínima na etapa técnica; 

7.3. No caso de impasse na negociação com o licitante mais bem colocado no 

julgamento da proposta técnica, procedimento idêntico será adotado, 

sucessivamente, com os demais proponentes, pela ordem de classificação, 

até a consecução de acordo para a contratação; 

7.4. As propostas de preços serão devolvidas intactas aos licitantes que não forem 

preliminarmente habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima 

estabelecida para a proposta técnica. 

8. DOS VALORES DE INVESTIMENTO E DO ARRENDAMENTO 

8.1. Como parte do Plano de Negócio a ser apresentado como Proposta de 

Técnica os proponentes deverão apresentar plano de trabalho e plano de 

investimento mínimo de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), que deverão 

contemplar projetos, instalações elétricas, hidrosanitárias, equipamentos de 

combate a incêndio, obras civis acabamentos, ar condicionado, tratamento 

acústico, luminotécnico, cozinha, elevador (hidráulico), e monta carga, 

conforme itens descritos nos Anexos I e II deste Termo de Referência, 

observadas as exigências ali estipuladas. 



 
 

Página 37 de 63 
Concorrência 12/16 

 

 Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig 
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br 

 

8.2. Os Anexos I e II apresentam, respectivamente, as plantas do 

empreendimento e a planilha com a lista de referência dos investimentos 

estimados a ser realizados pela ARRENDATÁRIA. O orçamento do 

investimento a ser realizado pela ARRENDATÁRIA deverá ser previamente 

aprovado pela CODEMIG. 

8.3. O prazo máximo de realização do investimento é de 9 (nove) meses após a 

data de assinatura do contrato. 

8.4. Os proponentes deverão apresentar também proposta para pagamento 

mensal de valor mínimo de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) a título de 

arrendamento do imóvel. A CODEMIG dará um prazo de carência de 6 meses 

contados a partir da assinatura do contrato para início da cobrança do 

arrendamento mensal. 

8.5. O pagamento do arrendamento será efetuado mensalmente, no 10º (décimo) 

dia do mês subsequente ao uso do imóvel, por meio de depósito bancário na 

conta da CODEMIG. 

8.6. O valor do arrendamento do imóvel será reajustado anualmente tendo como 

índice a variação do IGP-M/FGV dos últimos 12 meses imediatamente 

anteriores.  

9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

9.1. O prazo de vigência do presente ARRENDAMENTO será de 5 (cinco) anos, 

prorrogável uma vez por igual período, desde que observadas as disposições 

legais pertinentes e que seja de interesse da CODEMIG. 

9.2. O prazo inicial de vigência de 5 (cinco) anos será suficiente para a 

amortização de quaisquer investimentos realizados pelo arrendatário. Salvo a 

solicitação de novos investimentos pela CODEMIG, o encerramento posterior 

do contrato de arrendamento, ainda que prorrogado, não dará, ao 

arrendatário, direito à indenização por quaisquer investimentos realizados.  

9.3. A prorrogação do ARRENDAMENTO dependerá, sempre de expressa 

concordância da CODEMIG e/ou solicitação da ARRENDATÁRIA, feita até 30 

(trinta) dias antes da data prevista para o término do Contrato, mantidas, pelo 

menos, as condições estabelecidas para o período inicial e levando em 

consideração o desempenho econômico do empreendimento. Para fins de 

esclarecimento, inexiste direito subjetivo à prorrogação.  

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE 

10.1. Poderão participar da LICITAÇÃO as pessoas físicas e jurídicas do ramo 

pertinente ao OBJETO que preencherem as condições de credenciamento 

constantes do EDITAL. 
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10.2. Poderão participar do presente Edital os consórcios de empresas.  Nesse 

caso, pelo menos um de seus integrantes deverá atender ao disposto no item 

3.2 acima, quanto ao seu objeto social.  

10.3. Poderão participar do presente Edital as Sociedades de Propósito Específico 

(SPE), que deverão ser formados exclusivamente com a finalidade de atender 

o OBJETO do Termo de Referência.  

10.4. A proponente deverá apresentar o instrumento de constituição da Sociedade 

de Propósito Específico (SPE), devidamente registrado na Junta Comercial 

competente, acompanhada do comprovante de inscrição perante o Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. 

10.5. Os licitantes deverão apresentar atestado ou certidão de Declaração de 

Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de Direito Público ou 

Privado, comprovando experiência na gestão de empreendimentos de 

natureza similar ao da CASA DA GASTRONOMIA MINEIRA, tais como 

teatros, museus, centros culturais, entre outros;  

10.6. O atestado ou certidão de Declaração de Capacidade Técnica deverá conter: 

10.6.1. Razão social e os dados de identificação da instituição emitente 

incluindo, pelo menos, o CNPJ. 

10.6.2. Descrição dos serviços prestados contendo dados que permitam o 

amplo entendimento dos trabalhos realizados nos domínios de 

qualificação técnica aqui apresentados. 

10.6.3. Período de vigência da operação. 

10.6.4. Data de emissão, nome, cargo e assinatura do responsável pela 

veracidade das informações. 

10.6.5. Assinatura do representante legal ou por funcionário do atestante 

responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços. 

11. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

11.1. O proponente deverá apresentar capacidade financeira para executar o 

empreendimento expressa através de: 

Liquidez Corrente = Ativo Circulante/Passivo Circulante > 1,0 
Patrimônio Líquido > R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) 

11.2. No caso de consócio a qualificação financeira deverá ser apresentada pela 

empresa lider, aquela responsável pelo maior voluime de desembolos na 

execução dos investimentos. 
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12. DAS OBRIGAÇÕES DA ARRENDATÁRIA 

12.1. Executar o OBJETO nos termos acordados, pagando o arrendamento em dia, 

zelando pela qualidade dos serviços prestados e conservação dos espaços, 

sob pena de sanções que estarão consignadas em contrato; 

12.2. Gerenciar o equipamento com mão-de-obra qualificada, devidamente 

uniformizada e em quantitativo suficiente para a prestação do serviço com 

qualidade; 

12.3. Submeter à aprovação prévia da CODEMIG as peças para exposição e/ou 

veiculação de marcas da ARRENDATÁRIA ou de fornecedores; 

12.4. Responsabilizar-se pela aquisição e execução de todas as benfeitorias e 

obras civis necessárias à prestação dos serviços nos espaços indicados no 

OBJETO, como reformas ou acréscimos, cujos custos serão suportados pela 

ARRENDATÁRIA, mediante prévia autorização da CODEMIG; 

12.5. Responsabilizar-se pela aquisição e instalação de todos os equipamentos, 

mobiliários e utensílios de trabalho necessários à prestação dos serviços 

indicados no OBJETO, cujos custos serão suportados pela ARRENDATÁRIA, 

mediante prévia aprovação da CODEMIG; 

12.6. Responsabilizar-se pela qualidade dos alimentos servidos, pelo seu controle 

higiênico-sanitário e pela limpeza e boa aparência dos espaços indicados no 

OBJETO, sob pena de responsabilização civil e penal; 

12.7. Realizar ações eficazes e contínuas de controle integrado de vetores e pragas 

urbanas, com o objetivo de impedir a atração, abrigo, acesso e ou proliferação 

dos mesmos; 

12.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de funcionamento do 

CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO; 

12.9. Responsabilizar-se pelos custos relativos à manutenção preventiva e corretiva 

das instalações e/ou equipamentos já instalados nos locais, incluindo 

manutenção predial, pintura, manutenção hidráulica, manutenção elétrica e 

manutenção em infraestrutura; 

12.10. Arcar com os custos com consumo de energia elétrica, telecomunicações e 

de fornecimento de água para a execução dos serviços OBJETO do Contrato; 

12.11. Responsabilizar-se pela regularização junto aos órgãos competentes dos 

documentos necessários para funcionamento dos espaços e execução das 

atividades, tais como licenças e alvará de funcionamento, devendo apresentar 

os documentos emitidos à CODEMIG; 

12.12. Responsabilizar-se pelo transporte, alimentação e pagamento de 

remuneração e todos os encargos sociais, fiscais, trabalhistas e 
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previdenciários de seus profissionais, bem como pela contratação de seguros 

e por todos os procedimentos necessários em caso de acidente de trabalho 

ocorrido durante a execução dos serviços previstos em Contrato. A 

ARRENDATÁRIA deverá ainda apresentar, sempre que solicitada, os 

comprovantes de pagamentos dos salários e demais encargos trabalhistas e 

previdenciários relativos à equipe utilizada na prestação dos serviços; 

12.13. Responsabilizar-se pelo armazenamento e retirada do lixo produzido na 

prestação dos serviços, bem como pela sua destinação em local e horário 

adequado, indicado pela CODEMIG; 

12.14. Apresentar à CODEMIG, sempre que solicitada, relatórios de fluxo de 

visitantes, relatórios de receita e balanços patrimoniais relativos ao OBJETO 

do Contrato; 

12.15. Responsabilizar-se objetivamente por todas as ações de seus funcionários no 

exercício das atividades OBJETO do Contrato; 

12.16. Responder integralmente por todas as obrigações perante seus fornecedores 

e quaisquer terceiros contratados para viabilizar a gestão do espaço, 

comprometendo-se a defender a CODEMIG contra todas e quaisquer 

reclamações e demandas, judiciais ou extrajudiciais, por eles apresentadas, e 

indenizá-la por quaisquer perdas e danos daí advindos.  

12.17. Observar, em suas relações com os visitantes e usuários do equipamento, as 

determinações do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

integralmente por quaisquer danos porventura ocasionados a eles. Nesse 

sentido, a ARRENDATÁRIA deverá defender a CODEMIG contra todas e 

quaisquer reclamações e demandas, judiciais ou extrajudiciais, apresentadas, 

e indenizá-la por quaisquer perdas e danos daí advindos;  

12.18. Assegurar a utilização do imóvel para a realização de eventos de interesse da 

CODEMIG, desde que esta comunique com antecedência de, pelo menos 

noventa dias, salvo se aceito pelo ARRENDATÁRIA em prazo diferente.  

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CODEMIG 

13.1. Permitir o uso do espaço, destinado única e exclusivamente à instalação e 

operação da CASA DA GASTRONOMIA MINEIRA. 

13.2. Propiciar à ARRENDATÁRIA as condições necessárias à regular execução do 

contrato. 

13.3. Fiscalizar a execução do presente contrato, mediante inspeções periódicas, a 

fim de verificar o adequado uso do espaço e a correta prestação dos serviços, 

inclusive quanto à sua qualidade, observando, ainda, o disposto na cláusula 

décima do ajuste. 
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14. DA CESSÃO COMPULSÓRIA DO ESPAÇO DE EXPOSIÇÕES PARA A 

CODEMIG 

14.1. A arrendatária deverá ceder para a CODEMIG, gratuitamente, uma vez por 

trimestre, o espaço destinado à exposições, para a realização de exposições 

e eventos de interesse público, pertinentes ao objeto da “Casa da 

Gastronomia”, a critério da CODEMIG. 

14.2. A programação dos eventos, escolha das datas, temas das exposições e 

feitas será definida pela CODEMIG em parceria com o Conselho Curador. 

14.3. Nos eventos organizados pela CODEMIG, o arrendatário deverá oferecer 

apoio logístico e deverá continuar a operar os demais espaços da casa da 

Gastronomia por sua conta e com seus recursos próprios. 

14.4. A CODEMIG poderá transferir a terceiro de sua escolha a organização e 

execução dos eventos a serem realizados nas datas previstas neste tópico. 

15. DO CONSELHO CURADOR 

15.1. Será implantado um conselho curador formado por grupo de notáveis do setor 

e representantes do Governo do Estado de Minas Gerais. O Conselho será 

responsável pela implantação das políticas públicas de Gastronomia, bem 

como aprovação de grade de programação e regimento de utilização do 

espaço e os custos de manutenção. 

15.2. Será responsabilidade do gestor da casa a aprovação junto ao Conselho 

Curador das programações, receitas, despesas, política de ocupação e 

locação do espaço 

16. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

16.1. A execução dos trabalhos será acompanhada e fiscalizada pela CODEMIG, 

devendo a ARRENDATÁRIA facilitar de modo amplo e completo, a ação do 

fiscal, ficando ressalvado que a efetiva ocorrência da fiscalização não exclui 

nem restringe a responsabilidade da ARRENDATÁRIA pelos serviços. 

16.2. A execução do contrato também estará sujeita à avaliação quadrimestral da 

execução do Programa da Casa de Gastronomia a ser realizada pelo 

Conselho Curador, através de no mínimo 12 (doze) e no máximo 20 (vinte) 

itens de verificação capazes de refletir o cumprimento dos objetivos do 

Programa da Casa de Gastronomia Maneira. 

16.2.1. Os itens de verificação serão definidos pelo Conselho Curador, serão 

previamente comunicados ao ARRENDATÁRIO e serão exigíveis para o 

quadrimestre seguinte ao da deliberação do Conselho.  
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16.2.2. Os itens de verificação estarão adstritos à verificação da execução das 

políticas públicas de Gastronomia, da grade de programação, do 

regimento de utilização do espaço e dos custos de manutenção. 

16.2.3. As não-conformidades deverão ser classificadas em leves e graves. 

Três não-conformidades graves ou seis leves detectadas em 2 

verificações sucessivas, independente de qual item de verificação se trata, 

dará direito à CODEMIG ao cancelamento do contrato com indenização do 

valor residual contábil dos investimentos permanentes feitos no imóvel. 

17.  DO SEGURO 

17.1. A ARRENDATÁRIA deverá contratar seguro com empresa autorizada pela 

SUSEP, para a cobertura de danos civis e materiais ocorridos nas áreas do 

empreendimento, sem prejuízo da responsabilidade da ARRENDATÁRIA pela 

reparação integral de perdas e danos, sob pena de rescisão contratual; 

17.2. Não caberá à CODEMIG o pagamento de qualquer franquia de seguro; 

17.3. A ARRENDATÁRIA deverá apresentar à CODEMIG a apólice do seguro, 

condizente com as características físicas do espaço e as condições de 

prestação dos serviços, em até 10 (dez) dias corridos contados a partir da 

data de publicação do extrato do Contrato na imprensa oficial. 

18. DA VISITA TÉCNICA 

18.1. A empresa proponente poderá realizar visita técnica ao equipamento antes da 

LICITAÇÃO e examinar as especificidades do espaço físico para instalação, 

tomando conhecimento de todos os detalhes e particularidades que julgar 

conveniente, não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento e/ou 

eventuais dificuldades de execução de qualquer parte do OBJETO do 

ARRENDAMENTO.  

18.2. Para a realização da visita técnica os interessados deverão agendar a data e 

horário com a CODEMIG; 

18.3. A visita técnica deverá ser feita por um responsável da empresa, devidamente 

credenciado pelo representante legal da proponente, até 3 (dias) dias úteis 

anteriores a abertura dos envelopes. 

19. DA MULTA E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES 

19.1. O não pagamento, pela ARRENDATÁRIA, do valor acordado em Contrato na 

data estipulada ensejará a cobrança de multa de 10% (dez por cento), juros 

de 1,0% a.m. (um por cento ao mês) pro rata die e correção monetária pelo 

IGPM, além de tal infração poder dar causa à rescisão do Contrato, se a mora 
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for superior a 30 (trinta) dias ou se a ARRENDATÁRIA der causa a ela por 

pelo menos 3 (três) vezes, consecutivas ou alternadas; 

19.2. No caso de interrupção dos serviços estipulados em Contrato por parte da 

ARRENDATÁRIA, será aplicada multa diária não compensatória de 0,3% (três 

décimos por cento) do valor mensal acordado em Contrato, até o trigésimo dia 

de atraso, e de 20% (vinte por cento), sobre a mesma base de cálculo, se o 

atraso exceder a 30 (trinta) dias, por cada infração, sem prejuízo da apuração 

de eventuais perdas e danos, além de tal infração poder dar causa à rescisão 

do Contrato; 

19.3. A mora no atendimento dos demais prazos previstos no contrato acarretará a 

incidência das mesmas penalidades estipuladas na Cláusula 16.2.  

19.4. O inadimplemento de qualquer outra obrigação assumida em Contrato por 

parte da ARRENDATÁRIA ensejará a cobrança de multa de 10% (dez por 

cento) do valor mensal acordado em Contrato por cada infração, sem prejuízo 

da apuração de eventuais perdas e danos e das hipóteses de rescisão do 

Contrato por inadimplemento da ARRENDATÁRIA; 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. O licitante vencedor deverá apresentar, antes da assinatura do contrato, 

garantia de cumprimento correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 

contrato, assim considerado a soma dos investimentos e dos arrendamentos 

ofertados durante o prazo de vigência inicial do contrato (5 anos). 

20.2. Atribui-se ao contrato a ser celebrado, incluídos o valor do investimento 

mínimo (R$ 3.000.000,00) e o valor do arrendamento mínimo mensal (R$ 

960.000,00) o valor estimado de R$ 3.960.000,00 (três milhões novecentos e 

sessenta mil reais).  

20.3. Fica vedada a subcontratação do objeto deste arrendamento, salvo prévio e 

expresso consentimento da CODEMIG, na forma do contrato. 

Belo Horizonte, 24 de novembro de 2016.  
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ANEXO II – PLANTAS DA CASA DA GASTRONOMIA MINEIRA 
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a) Primeiro Pavimento – 690m²: 

 

 
 

b) Segundo Pavimento – 610m²: 
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ANEXO III – PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO DOS INVESTIMENTOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)   
 

1 PROJETOS                         200.000,00  
 

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS, PCI                         680.000,00  
 

3 OBRAS CIVIS ACABAMENTOS                         650.000,00  
 

4 AR CONDICIONADO                         560.000,00  
 

5 TRATAMENTO ACÚSTICO                         320.000,00  
 

6 LUMINOTÉCNICO                         220.000,00  
 

7 COZINHA                         260.000,00 
 

8 ELEVADOR (HIDRÁULICO)                          80.000,00 
 

9 MONTA CARGA                          30.000,00 
 

TOTAL                      3.000.000,00  
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ANEXO V - CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
 
Pela presente carta, credenciamos, junto à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG, para efeito de acompanhamento 
dos trâmites da CONCORRÊNCIA nº 12/2016, o senhor ____________, brasileiro, 
identidade nº ________________, expedida pela _____________________em 
___/____/___, que representará esta Empresa           estabelecida em 
__________________________________ na rua _____________________n.º 
______e inscrita no CNPJ/MF, sob o número __________________________,  
como única pessoa a representar ativa e passivamente a Outorgante e que  poderá 
ser contatado, no horário comercial, no endereço acima ou pelo telefone  ( ____ ) 
__________, Fax  ( ___ )  _____________ o(a)  qual está autorizado(a) a requerer 
vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e 
interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, a que tudo daremos por firme 
e valioso. 
  
 

Belo Horizonte, _________ de _____________de 2015. 

  

  

(Assinatura dos responsáveis legais sobre carimbo) 
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 ANEXO VI - MODELOS DE DECLARAÇÕES 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS E DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E ANEXOS 

 
Belo Horizonte - MG em Data: ___/___/____ 
 
Assunto: CONCORRÊNCIA 12/2016 
    
 OBJETO: ARRENDAMENTO DE IMÓVEL, INTEGRANTE DO CENTRO 
CULTURAL ITAMAR FRANCO, PARA A IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E 
OPERAÇÃO DA “CASA DA GASTRONOMIA MINEIRA”. 
 
Após tomarmos conhecimento de todos os documentos do Edital desta licitação, 
declaramos, sob as penas da Lei e para os fins de participação, que todos os 
documentos foram examinados e que assumimos total responsabilidade por 
quaisquer erros ou omissões na preparação da proposta. 
  
Declaramos a disponibilidade de equipamentos e da equipe técnica necessária à 
execução do objeto licitado.   
 
Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações das 
normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual 
ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da 
CODEMIG, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização 
dos trabalhos, de conformidade com os projetos. 
  
Estamos cientes dos termos do Edital e de seus anexos, inclusive da minuta de 
contrato, manifestando concordância irrestrita com os termos dos mesmos e de que 
não poderemos alegar desconhecimento para alteração dos preços propostos ou 
para descumprimento do objeto da licitação. 
  
Declaramos aceitar todas as condições exigidas nesta CONCORRÊNCIA 12/2016, e 
concordamos com os termos dos documentos que fazem parte integrante da 
mesma. 
 
 No caso de adjudicação do contrato, concordamos em assiná-lo no prazo e forma 
estabelecidos. 

  
Local, data, identificação e assinatura do representante legal    
 

Assinatura da proponente ou do representante legal 

Proponente:       CNPJ/MF: 
Endereço:       Cep: 
Telefone:                        Fax 
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DECLARAÇÃO (ausência de impedimentos) 
  
  
  
A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., sediada 
................. (endereço completo) .................................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) .................................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ............................................. e do CPF nº 
................................., DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
  
DECLARA, ainda, sob as penas de lei, que não se encontra inscrita no Cadastro de 
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública 
Estadual – CAFIMP, instituído pela Lei Estadual nº 13.994/01 e regulamentado pelo 
Decreto nº 45.902/12. 
 
 
Data e local 
  
_____________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO (Inciso v, art. 27, Lei 8.666/93) 
  
  

A empresa ................................................, CNPJ nº ..............................., declara, sob 
as penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores 
de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei. 
  
Data e local 
  
  
_____________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal 
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 
 

 
A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., sediada 
................. (endereço completo) .................................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) .................................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ............................................. e do CPF nº 
................................., DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no Edital 
CONCORRÊNCIA 12/2016, que cumpre os requisitos legais para a qualificação 
como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando 
apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no 
Decreto nº 6.204, de 05.09.2007.  
 
DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do 
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se 
compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições 
existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja 
declarada vencedora do certame.  
 
DECLARA, outrossim, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, 
conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese 
de falsidade da presente declaração. 
 
Data e local 
  
  
_____________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal 
 
 
 
IMPORTANTE: A Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, poderá ser objeto de diligência para confirmação da veracidade da mesma. 
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ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO 
 

ARRENDAMENTO DE IMÓVEL, INTEGRANTE DO CENTRO CULTURAL ITAMAR 
FRANCO, PARA A IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E OPERAÇÃO DA “CASA DA 
GASTRONOMIA MINEIRA”. 

 
 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS 
GERAIS - CODEMIG, CNPJ/MF nº 19.791.581/0001-55, com sede 
em Belo Horizonte/MG, na Rua Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia, 
CEP 30150-350, neste ato representada na forma de seu Estatuto 
Social, doravante denominada CODEMIG, e a [inserir nome da 
contratada], CNPJ/MF nº ................................, com endereço na 
Rua .............................., Bairro ..............................., em 
........................../............, CEP .........................., neste ato 
representada por seu ........................................, CPF/MF 
....................... e CI ................................, doravante denominada 
CONTRATADA, celebram nos termos da Lei 8.666 de 21.06.93, 
com as modificações posteriores e em decorrência da licitação, 
CONCORRÊNCIA 12/2016, Processo Interno 588/16, o presente 
contrato, conforme cláusulas e condições a seguir especificadas: 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Constitui objeto deste contrato o arrendamento de imóvel, no estado em que este se 
encontra, visando à implantação, gestão e operação da CASA DA GASTRONOMIA 
MINEIRA - equipamento integrante do CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE 
ITAMAR FRANCO - situada na Rua Uberaba nº 865, bairro Barro Preto, Belo 
Horizonte/MG, nos termos e condições pactuadas no presente instrumento e no 
edital licitatório de que trata, para os fins exclusivos de operação e exploração 
comercial e seu desenvolvimento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOCUMENTOS 
CONTRATUAIS 
Integram o presente contrato o edital e demais documentos vinculados à 
CONCORRÊNCIA 12/2016, bem como a proposta apresentada pela 
ARRENDATÁRIA, datada de __/__/___ e anexos, que passam a fazer parte 
integrante do presente instrumento, independentemente de transcrição, para todos 
os fins e efeitos. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: Na hipótese de manifestar a divergência entre as 
disposições desses documentos e as deste Contrato, prevalecerão 
sempre às disposições contratuais. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DO ARRENDAMENTO 
O prazo de vigência do presente ARRENDAMENTO será de 5 (cinco) anos, 
prorrogável uma vez por igual período, desde que observadas as disposições legais 
pertinentes e que seja de interesse da CODEMIG. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo inicial de vigência de 5 (cinco) anos 
será suficiente para a amortização de quaisquer investimentos realizados 
pelo arrendatário. Salvo a solicitação de novos investimentos pela 
CODEMIG, o encerramento posterior do contrato de arrendamento, ainda 
que prorrogado, não dará, ao arrendatário, direito à indenização por 
quaisquer investimentos realizados.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A prorrogação do ARRENDAMENTO 
dependerá, sempre de expressa concordância da CODEMIG e/ou 
solicitação da ARRENDATÁRIA, feita até 30 (trinta) dias antes da data 
prevista para o término do Contrato, mantidas, pelo menos, as condições 
estabelecidas para o período inicial e levando em consideração o 
desempenho econômico do empreendimento. Para fins de 
esclarecimento, inexiste direito subjetivo à prorrogação.  

 
CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO DO ARRENDAMENTO E DA 
FORMA DE PAGAMENTO 
O arrendamento se dará por conta exclusiva da ARRENDATÁRIA que, durante o 
período do arrendamento, remunerará a CODEMIG, mensalmente, em moeda 
corrente, a quantia fixa de R$ __________. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento do arrendamento será efetuado 
mensalmente, no 10º (décimo) dia do mês subsequente ao uso do imóvel, 
por no escritório da CODEMIG, no endereço indicado no preâmbulo deste 
Contrato ou, a seu critério, mediante depósito em conta bancária por ela 
indicada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O atraso no pagamento do valor mensal, sem 
prejuízo de ser considerado inadimplência contratual, ou o pagamento a 
menor, sujeitará a ARRENDATÁRIA ao pagamento de juros de mora de 
1% (um por cento) ao mês e de multa de 10% (dez por cento), incidente 
sobre o montante do débito, atualizado pela variação do IGP-M no 
período de atraso. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A multa e os juros de mora não serão 
devidos se o atraso no pagamento se der por exclusiva culpa da 
CODEMIG. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A CODEMIG concede à ARRENDATÁRIA 
carência de 6 (seis) meses no pagamento do valor mensal, como forma 
de viabilizar a realização dos investimentos. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA FORMALIZAÇÃO DA ENTREGA 
A posse da ARRENDATÁRIA será formalizada mediante Termo de Imissão de 
Posse, no prazo de até 15 dias após o início da operação das respectivas 
atividades, firmado até 90 dias após a assinatura do contrato, onde se especificarão 
todos os bens e respectivos quantitativos, bem como seu estado de conservação. 
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA ARRENDATÁRIA 

6.1. Executar o OBJETO nos termos acordados, pagando o arrendamento em dia, 

zelando pela qualidade dos serviços prestados e conservação dos espaços, 

sob pena de sanções que estarão consignadas em contrato; 

6.2. Gerenciar o equipamento com mão-de-obra qualificada, devidamente 
uniformizada e em quantitativo suficiente para a prestação do serviço com 
qualidade; 

6.3. Submeter à aprovação prévia da CODEMIG as peças para exposição e/ou 
veiculação de marcas da ARRENDATÁRIA ou de fornecedores; 

6.4. Responsabilizar-se pela aquisição e execução de todas as benfeitorias e obras 
civis necessárias à prestação dos serviços nos espaços indicados no OBJETO, 
como reformas ou acréscimos, cujos custos serão suportados pela 
ARRENDATÁRIA, mediante prévia autorização da CODEMIG; 

6.5. Responsabilizar-se pela aquisição e instalação de todos os equipamentos, 
mobiliários e utensílios de trabalho necessários à prestação dos serviços 
indicados no OBJETO, cujos custos serão suportados pela ARRENDATÁRIA, 
mediante prévia aprovação da CODEMIG; 

6.6. Responsabilizar-se pela qualidade dos alimentos servidos, pelo seu controle 
higiênico-sanitário e pela limpeza e boa aparência dos espaços indicados no 
OBJETO, sob pena de responsabilização civil e penal; 

6.7. Realizar ações eficazes e contínuas de controle integrado de vetores e pragas 
urbanas, com o objetivo de impedir a atração, abrigo, acesso e ou proliferação 
dos mesmos; 

6.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de funcionamento do 
CENTRO DE CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO; 

6.9. Responsabilizar-se pelos custos relativos à manutenção preventiva e corretiva 
das instalações e/ou equipamentos já instalados nos locais, incluindo 
manutenção predial, pintura, manutenção hidráulica, manutenção elétrica e 
manutenção em infraestrutura; 

6.10. Arcar com os custos com consumo de energia elétrica, telecomunicações e de 
fornecimento de água para a execução dos serviços OBJETO do Contrato; 

6.11. Responsabilizar-se pela regularização junto aos órgãos competentes dos 
documentos necessários para funcionamento dos espaços e execução das 
atividades, tais como licenças e alvará de funcionamento, devendo apresentar 
os documentos emitidos à CODEMIG; 

6.12. Responsabilizar-se pelo transporte, alimentação e pagamento de remuneração 
e todos os encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciários de seus 
profissionais, bem como pela contratação de seguros e por todos os 
procedimentos necessários em caso de acidente de trabalho ocorrido durante a 
execução dos serviços previstos em Contrato. A ARRENDATÁRIA deverá 
ainda apresentar, sempre que solicitada, os comprovantes de pagamentos dos 
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salários e demais encargos trabalhistas e previdenciários relativos à equipe 
utilizada na prestação dos serviços; 

6.13. Responsabilizar-se pelo armazenamento e retirada do lixo produzido na 
prestação dos serviços, bem como pela sua destinação em local e horário 
adequado, indicado pela CODEMIG; 

6.14. Apresentar à CODEMIG, sempre que solicitada, relatórios de fluxo de 
visitantes, relatórios de receita e balanços patrimoniais relativos ao OBJETO do 
Contrato; 

6.15. Responsabilizar-se objetivamente por todas as ações de seus funcionários no 
exercício das atividades OBJETO do Contrato; 

6.16. Responder integralmente por todas as obrigações perante seus fornecedores e 
quaisquer terceiros contratados para viabilizar a gestão do espaço, 
comprometendo-se a defender a CODEMIG contra todas e quaisquer 
reclamações e demandas, judiciais ou extrajudiciais, por eles apresentadas, e 
indenizá-la por quaisquer perdas e danos daí advindos.  

6.17. Observar, em suas relações com os visitantes e usuários do equipamento, as 
determinações do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 
integralmente por quaisquer danos porventura ocasionados a eles. Nesse 
sentido, a ARRENDATÁRIA deverá defender a CODEMIG contra todas e 
quaisquer reclamações e demandas, judiciais ou extrajudiciais, apresentadas, e 
indenizá-la por quaisquer perdas e danos daí advindos;  

6.18. Ceder para a CODEMIG, gratuitamente, uma vez por trimestre, o espaço 
destinado à exposições, para a realização de exposições e eventos de 
interesse público, pertinentes ao objeto da “Casa da Gastronomia”, a critério da 
CODEMIG. 

6.18.1. A programação dos eventos, escolha das datas, temas das exposições e 
feitas será definida pela CODEMIG em parceria com o Conselho Curador. 

6.18.2. Nos eventos organizados pela CODEMIG, o arrendatário deverá oferecer 
apoio logístico e deverá continuar a operar os demais espaços da casa da 
Gastronomia por sua conta e com seus recursos próprios. 

6.18.3. A CODEMIG poderá transferir a terceiro de sua escolha a organização e 
execução dos eventos a serem realizados nas datas previstas neste tópico. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CODEMIG 

7.1. Permitir o uso do espaço, destinado única e exclusivamente à instalação e 

operação da CASA DA GASTRONOMIA MINEIRA. 

7.2. Propiciar à ARRENDATÁRIA as condições necessárias à regular execução do 
contrato. 

7.3. Fiscalizar a execução do presente contrato, mediante inspeções periódicas, a 
fim de verificar o adequado uso do espaço e a correta prestação dos serviços, 
inclusive quanto à sua qualidade, observando, ainda, o disposto na cláusula 
décima do ajuste. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
Sem prejuízo de sua responsabilidade técnica e gerencial da ARRENDATÁRIA, no 
período de arrendamento, suas atividades serão fiscalizadas pela CODEMIG, pelo 
Estado de Minas Gerais, seu acionista controlador, e pelo Conselho Curador, 
mediante a utilização de qualquer meio lícito, visando à preservação de seu 
patrimônio e interesse. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A atividade de controle e fiscalização é 
exercida no exclusivo interesse da CODEMIG e não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da ARRENDATÁRIA por qualquer dano, ato ou 
irregularidade, inclusive perante terceiros. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO - A fiscalização e controle serão feitos, 
rotineiramente, mediante inspeção, auditoria e exame de relatórios 
apresentados pela ARRENDATÁRIA, contendo demonstrações de 
resultados e operações financeiras e comprovação do cumprimento das 
obrigações assumidas neste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A atividade de fiscalização e controle será 
desenvolvida por pessoa, equipe, ou empresa contratada e formalmente 
credenciada junto à ARRENDATÁRIA, sem ônus para esta que, no 
entanto, se obriga a fornecer dados, informações e esclarecimentos 
necessários, a juízo da CODEMIG. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A CODEMIG poderá requerer à 
ARRENDATÁRIA informações adicionais e esclarecimentos relativos ao 
cumprimento de quaisquer obrigações legais ou contratuais, decorrentes 
deste contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A CODEMIG poderá promover auditoria em 
peça e registro contábil, livro fiscal, controle interno, estoques, 
almoxarifado, controle e movimentação financeira, ciclos de pagamentos 
e recebimentos, compras, vendas, custos gerais de administração, folhas 
de pagamento e demais obrigações legais. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - As demonstrações contábeis levantadas no 
encerramento de cada exercício social deverão ser enviadas até a data 
de 31 de março do ano subsequente. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - A CODEMIG poderá, a qualquer momento, com 
ônus próprio, contratar empresa de consultoria externa para a avaliação 
do desempenho técnico-econômico do empreendimento, com o objetivo 
de solicitar as correções necessárias. 
 
PARÁGRAFO NONO - A CODEMIG poderá, ainda, acompanhar 
preventiva e corretivamente a operação do empreendimento, no que 
possa afetar seus interesses no arrendamento. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO - É assegurado à CODEMIG o acesso irrestrito a 
todas as dependências e bens objeto do presente contrato, para fins de 
controle e fiscalização. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A ARRENDATÁRIA declara, 
expressa e antecipadamente, aceitar os métodos e processos de 
inspeção, controle e fiscalização previstos neste instrumento, de modo a 
resguardar os interesses da CODEMIG e manter o clima de harmonia e 
colaboração, necessários à plena consecução dos objetivos deste 
contrato. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A ARRENDATÁRIA obriga-se, 
ainda, a guardar os documentos necessários à fiscalização da CODEMIG 
pelo período mínimo de 60 (sessenta) meses e a manter contabilidade 
própria, destacada de suas outras atividades, com registros e 
documentação referentes aos negócios objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A CODEMIG através de preposto 
especificamente designado, realizará, rotineiramente, vistorias a fim de 
detectar quaisquer necessidades de manutenção a serem feitas nos bens 
que integram o objeto contratual. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Uma vez detectada a necessidade, a 
CODEMIG notificará administrativamente a ARRENDATÁRIA, sendo-lhe 
concedido prazo para a realização da manutenção. Depois de decorrido 
esse prazo e não tendo sido a mesma executada, será a 
ARRENDATÁRIA notificada judicialmente. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Para facilitar a fiscalização do 
empreendimento, as partes poderão estabelecer procedimentos 
compartilhados de informações, controle e contabilidade, hipótese em que 
guardarão o necessário sigilo e discrição sobre os dados a que tiverem 
acesso. 

 
CLÁUSULA NONA - DA ATUAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO 
CURADOR 
Será implantado pela CODEMIG um conselho curador formado por grupo de 
notáveis do setor e representantes do Governo do Estado de Minas Gerais. O 
Conselho será responsável pela implantação das políticas públicas de Gastronomia, 
bem como aprovação de grade de programação e regimento de utilização do espaço 
e os custos de manutenção. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Será responsabilidade do gestor da casa a 
aprovação junto ao Conselho Curador das programações, receitas, 
despesas, política de ocupação e locação do espaço. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A execução do contrato também estará 
sujeita à avaliação quadrimestral da execução do Programa da Casa de 
Gastronomia a ser realizada pelo Conselho Curador, através de no 
mínimo 12 (doze) e no máximo 20 (vinte) itens de verificação capazes de 
refletir o cumprimento dos objetivos do Programa da Casa de 
Gastronomia Maneira. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os itens de verificação serão definidos pelo 
Conselho Curador, serão previamente comunicados ao ARRENDATÁRIO 
e serão exigíveis para o quadrimestre seguinte ao da deliberação do 
Conselho.  
PARÁGRAFO QUARTO - Os itens de verificação estarão adstritos à 
verificação da execução das políticas públicas de Gastronomia, da grade 
de programação, do regimento de utilização do espaço e dos custos de 
manutenção. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - As não-conformidades deverão ser classificadas 
em leves e graves. Três não-conformidades graves ou seis leves 
detectadas em 2 verificações sucessivas, independente de qual item de 
verificação se trata, dará direito à CODEMIG ao cancelamento do contrato 
com indenização do valor residual contábil dos investimentos 
permanentes feitos no imóvel. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA- DA REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 
A realização dos investimentos pela ARRENDATÁRIA deverá respeitar todos os 
elementos lançados na proposta e nos projetos técnicos, que são partes integrantes 
deste contrato. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O orçamento do investimento a ser realizado 
pela ARRENDATÁRIA deverá ser previamente aprovado pela CODEMIG. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo máximo de realização do 
investimento é de 9 (nove) meses após a data de assinatura do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
A ARRENDATÁRIA se obriga a cumprir fielmente a legislação federal, estadual e 
municipal, de natureza ambiental, responsabilizando-se por eventuais danos 
causados a terceiros e aos ecossistemas e obrigando-se a indenizar e a tomar as 
medidas corretivas consideradas necessárias pelas autoridades competentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES FISCAIS E 
TRABALHISTAS 
Constituem ônus de exclusiva responsabilidade da ARRENDATÁRIA todos os 
encargos tributários, obrigações trabalhistas, cíveis e previdenciárias decorrentes da 
execução do presente contrato, bem como os atinentes a seguro com acidentes de 
trabalho. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Compete à ARRENDATÁRIA como única 
empregadora, exclusivamente e a qualquer tempo, o cumprimento de 
todas as obrigações impostas pela legislação trabalhista e de previdência 
social pertinentes ao pessoal contratado para a execução dos serviços 
objeto do presente instrumento, não existindo nenhum vínculo 
empregatício entre referidos empregados e a CODEMIG, à qual fica 
reservado o direito de regresso, na hipótese de assunção de alguma 
responsabilidade e/ou ônus, por decisão administrativa ou judicial 
decorrente do descumprimento das obrigações referidas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA 
A ARRENDATÁRIA, em cumprimento ao disposto no Edital da Concorrência, 
apresentou garantia de execução do contrato na modalidade de 
____________________, no valor de R$ ___________ ( _____________  reais) 
para a execução do arrendamento, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
do Contrato, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia prestada pela ARRENDATÁRIA 
será liberada ou restituída após a execução e cumprimento integral do 
Contrato e lavratura do Termo de Liquidação. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A critério da CODEMIG, poderá ser admitida 
a qualquer tempo, a substituição da garantia prevista nesta cláusula. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Havendo alterações no Contrato que venham 
a interferir nas condições da garantia, a CONTRATADA terá que adequá-
la às novas condições mediante complementação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS SEGUROS 
A ARRENDATÁRIA contratará, às suas expensas, com empresa seguradora idônea 
autorizada pela SUSEP, além dos seguros obrigatórios por lei, e para viger durante 
todo o período do arrendamento, mediante apólice com renovação anual, seguros 
de Responsabilidade Civil de todos os bens que lhe estão entregues, para cobrir 
danos e perdas decorrentes de ação ou omissão sua ou de terceiros, de caso 
fortuito ou força maior, incluindo furto, roubo e riscos de incêndio, contendo 
cláusulas gerais de responsabilidade civil contra terceiros e de riscos diversos sobre 
equipamentos e instalações, em valores especificados na apólice de seguros de 
Riscos Diversos modalidade empresarial integrante do termo de referência do edital. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor do seguro e as condições deverão ser 
previamente submetidos à CODEMIG que, considerando-os conforme, 
dará seu “de acordo” por escrito; caso contrário, a ARRENDATÁRIA 
ficará obrigada a adequá-los. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Enquanto não contratar os seguros a que 
está obrigada, ou nos casos em que, por qualquer motivo, não houver 
cobertura, a ARRENDATÁRIA indenizará a CODEMIG por todos os 
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danos que vier a sofrer em razão da falta ou não cobertura do seguro, 
relativamente aos bens arrendados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Não caberá à CODEMIG o pagamento de 
qualquer franquia de seguro; 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A ARRENDATÁRIA deverá apresentar à 
CODEMIG a(s) apólice(s) do seguro contratada(s), em até 10 (dez) dias 
corridos contados a partir da data de publicação do extrato do Contrato na 
imprensa oficial, sob pena de rescisão contratual. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO INADIMPLEMENTO 
O não pagamento, pela ARRENDATÁRIA, do valor acordado em Contrato na data 
estipulada ensejará a cobrança de multa de 10% (dez por cento), juros de 1,0% a.m. 
(um por cento ao mês) pro rata die e correção monetária pelo IGP-M, além de tal 
infração poder dar causa à rescisão do Contrato, se a mora for superior a 30 (trinta) 
dias ou se a ARRENDATÁRIA der causa a ela por pelo menos 3 (três) vezes, 
consecutivas ou alternadas; 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de interrupção dos serviços 
estipulados em Contrato por parte da ARRENDATÁRIA, será aplicada 
multa diária não compensatória de 0,3% (três décimos por cento) do valor 
mensal acordado em Contrato, até o trigésimo dia de atraso, e de 20% 
(vinte por cento), sobre a mesma base de cálculo, se o atraso exceder a 
30 (trinta) dias, por cada infração, sem prejuízo da apuração de eventuais 
perdas e danos, além de tal infração poder dar causa à rescisão do 
Contrato; 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A mora no atendimento dos demais prazos 
previstos no contrato acarretará a incidência das mesmas penalidades 
estipuladas no parágrafo primeiro desta cláusula.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: O inadimplemento de qualquer outra 
obrigação assumida em Contrato por parte da ARRENDATÁRIA ensejará 
a cobrança de multa de 10% (dez por cento) do valor mensal acordado 
em Contrato por cada infração, sem prejuízo da apuração de eventuais 
perdas e danos e das hipóteses de rescisão do Contrato por 
inadimplemento da ARRENDATÁRIA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA RESCISÃO 
Este Contrato poderá ser rescindido pela CODEMIG, de pleno direito, independente 
de notificação judicial ou extrajudicial à ARRENDATÁRIA, e sem prejuízo da 
obrigação desta por todas suas obrigações assumidas, nos casos de: 
 
a) falência, liquidação judicial ou extrajudicial da ARRENDATÁRIA que prejudique a 
sua capacidade de executar fielmente o Contrato. 
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b) incorporação, fusão ou cisão total ou parcial da ARRENDATÁRIA ou de alteração 
de seu controle acionário, sem prévia e expressa aquiescência da CODEMIG. 
 
c) inobservância, pela ARRENDATÁRIA, de quaisquer cláusulas ou condições deste 
Contrato, salvo motivo de força maior ou de caso fortuito, devidamente 
comprovados, nos termos do Código Civil. 
 
d) cessão ou transferência, total ou parcial, pela ARRENDATÁRIA, de direitos e 
obrigações decorrentes deste Contrato, sem a prévia e expressa aquiescência da 
CODEMIG. 
 
e) execução, pela ARRENDATÁRIA, da operação das unidades arrendadas com 
manifesta impropriedade técnica ou operacional, comprovada pela CODEMIG, que 
não tenha sido prontamente corrigida pela ARRENDATÁRIA. 
 
f) omissão comprovada da ARRENDATÁRIA de receitas (subfaturamento), desvio 
de materiais ou a prática de infrações fiscais, como a apropriação indébita de 
receitas fiscais ou de encargos previdenciários, ou o não recolhimento de 
contribuições ou tributos. 
 
g) paralisação total ou parcial das atividades de operação, sem prévia e expressa 
aquiescência da CODEMIG, salvo comprovado motivo de força maior ou caso 
fortuito. 
 
h) desequilíbrio técnico-financeiro da ARRENDATÁRIA, comprovado por auditoria 
externa ARRENDATÁRIA pela CODEMIG. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente contrato poderá ser rescindido por 
iniciativa de qualquer das partes mediante aviso por escrito à outra parte, 
com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, podendo ainda, ocorrer: 
 
a) p
or ato unilateral e escrito da CODEMIG, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93. 
b) a
migavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo 
de licitação, desde que haja conveniência para a CODEMIG. 
c) a
o término de seu prazo ou da prorrogação que vier a ser feita; 
d) p
or descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos de rescisão previstos nas alíneas 
c, d, e, f e g, do item 1 desta cláusula, a ARRENDATÁRIA pagará à 
CODEMIG indenização por perdas e danos, além da multa prevista na 
Cláusula Décima Segunda. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão do contrato, seja decretada pela 
CODEMIG ou pela ARRENDATÁRIA, não impedirá que a CODEMIG dê 
continuidade à execução dos serviços de gestão do empreendimento, por 
conta ou mediante contratação de terceiros. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
A ARRENDATÁRIA obriga-se, durante a vigência do contrato, à manutenção de 
habilitação requerida para participação no processo licitatório, mantendo as mesmas 
condições que propiciaram a sua habilitação e qualificação no processo licitatório, 
inclusive a sua situação de Regularidade Jurídica e Fiscal, comprovando, sempre 
que exigido pela CODEMIG, sua regularidade em relação aos encargos legais e 
previdências. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA DEVOLUÇÃO DOS BENS ARRENDADOS 
Ao término do período de arrendamento a ARRENDATÁRIA devolverá à CODEMIG 
os bens recebidos, acrescidos dos que tiver adquirido e incorporado ao 
empreendimento, sem direito a qualquer indenização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA NOVAÇÃO 
A abstenção, pela CODEMIG, do exercício dos direitos que lhe são assegurados 
neste contrato ou a tolerância no cumprimento de qualquer obrigação 
ARRENDATÁRIA, não será considerada novação, renúncia ou extinção da 
obrigação, que poderá ser exigida a qualquer tempo. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Se qualquer das partes contratantes relevar 
alguma eventual falta relacionada com a execução deste Contrato, tal fato 
não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o 
cometimento de outras. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO VALOR DO CONTRATO 
Para efeitos de controle orçamentário, previsão financeira, representação legal, 
garantias e eventuais penalidades, dá-se ao contrato o valor de R$ ........................... 
(.......................... reais), correspondente ao valor investimento proposto 
(R$.....................) e o valor do arrendamento mensal do período (R$...........). 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE 
Os valores deste Contrato serão corrigidos pelo IGP-M, anualmente, ou por outro 
índice que vier a ser estabelecido em lei, no que não contrariem as demais 
disposições do edital e neste contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS E GERAIS 
Aplica-se à execução deste instrumento e, especialmente aos casos omissos, a 
legislação pertinente à espécie e a Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93 e alterações 
posteriores. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os efeitos deste Contrato se estendem aos 
sucessores de ambas as partes, que se sub-rogarão em todos os direitos 
e obrigações dele decorrentes, sendo admitida, também, a associação da 
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ARRENDATÁRIA com outrem e a cessão ou transferência do objeto 
contratado, desde que a sucessora, associada ou cessionária preencha 
todas as condições exigidas da ARRENDATÁRIA de origem e que ocorra 
autorização prévia e por escrito da CODEMIG. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os casos omissos serão resolvidos por 
entendimentos diretos entre as partes e por mútuo acordo, podendo ser 
firmados, se necessários, termos aditivos que passarão a fazer parte 
integrante deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso, durante o prazo de vigência do 
Contrato, sejam criados tributos novos ou modificadas as alíquotas dos 
atuais de forma a, comprovadamente, majorar ou diminuir os ônus das 
partes, serão revistos os valores a fim de adequá-los a essas 
modificações. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A ARRENDATÁRIA não poderá ceder ou dar 
em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os créditos, de 
quaisquer naturezas, decorrentes ou oriundos do presente Contrato. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 
Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG, para a solução de qualquer pendência 
relativa a este contrato, bem como sua resolução, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 
Estando justas e contratadas, as partes, assinam o presente contrato, em três vias 
de igual teor e forma e para um só efeito e na presença de duas testemunhas. 
 
 
Belo Horizonte, .... de ............................ de 201... 
 

(assinatura Diretor e carimbo)   (assinatura Diretor e carimbo) 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-

CODEMIG 
 
 

(nome) 
Diretor /sócio/ administrador 

CONTRATADA 
Testemunhas:   
1.        2.  
Nome:      Nome: 
CI:       CI: 
CPF:       CPF: 


