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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS- 

CODEMIG 

 

TOMADA DE PREÇOS 08/2017- PROCESSO INTERNO: 157/17 

TIPO DE LICITAÇÃO: TÉCNICA E PREÇO 

  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVAS EM 

ACOMODAÇÕES TEMPORÁRIAS PELA INTERNET E DE 

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE RECEPTIVOS E DE AGÊNCIAS DE 

TURISMO. 

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 

 

TOMADA DE PREÇOS 08/2017- PROCESSO INTERNO: 157/17 

TIPO DE LICITAÇÃO: TÉCNICA E PREÇO 

  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVAS EM 

ACOMODAÇÕES TEMPORÁRIAS PELA INTERNET E DE 

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE RECEPTIVOS E DE AGÊNCIAS DE 

TURISMO. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

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, com sede à Rua Manaus, 467, Bairro 

Santa Efigênia, CEP 30150-350, em Belo Horizonte, neste Estado, conforme 

publicação do aviso no Diário Oficial do Estado - “Minas Gerais” e jornal O 

TEMPO, leva ao conhecimento dos interessados que através da COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO, realizará licitação na modalidade TOMADA DE 

PREÇOS, do tipo TÉCNICA E PREÇO, para contratar serviço de reservas em 

acomodações temporárias pela internet e de comercialização de produtos de 

receptivos e de agências de turismo, conforme especificação contida neste Edital 

e em seus Anexos. 

 

1.1. Os envelopes contendo os documentos de Habilitação, Proposta Técnica 

e Proposta Comercial serão recebidos e protocolados até às 10:00 (dez) 

horas do dia 01 de agosto de 2017, conforme item 7 deste Edital. 

 

1.2. Os envelopes protocolados na recepção da CODEMIG até a data e hora 

determinados no item 1.1 serão abertos em sessão pública que será 

realizada às 10:00 (dez) horas do dia 01 de agosto de 2017, na sala de 

Licitações na sede da empresa. 
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1.3. 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, de 9:00 às 12:00h 

e das 14:00 às 17:00h, a partir do dia 29 de junho de 2017, mediante 

pagamento de R$ 30,00 (trinta reais)  realizado junto a Gerência 

Financeira da CODEMIG, para cobrir os custos com sua reprodução, e 

será fornecido mediante a apresentação do recibo emitido por aquela 

Gerência. 

 

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

pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF. 

 

1.5. Não serão aceitos envelopes protocolados após o prazo previsto, ou em 

local diverso do determinado neste edital. 

 

1.6. O recibo de protocolo dos envelopes consistirá prova de sua entrega. 

 

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

interessada, que deverá, por meios seguros, garantir que as mesmas 

chegarão na sede da CODEMIG, para o protocolo eletrônico da recepção, 

até a data e horário de abertura do certame, sendo irrelevante a data da 

postagem. 

 

1.8. Os licitantes se obrigam a examinar cuidadosamente todos os 

documentos constantes do arquivo que foi feito download.  

 

1.9. Os documentos e 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. 

 

http://www.codemig.com.br/
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1.10. Alegações relacionadas com o desconhecimento de informações e das 

condições de prestação dos serviços não serão admitidas ou aceitas para 

futuras reclamações. 

 

1.11. 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. 

 

2. DA DISCIPLINA LEGAL 

 

2.1. A presente licitação, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS 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. Os licitantes deverão conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 

12.846/2013, de 1º/08/2013, “Lei Anticorrupção”, regulamentada pelo 

Decreto 8.420/15, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a 

administração pública e denunciando a prática de irregularidades de que 

tiver conhecimento.  

 

2.2.1. Os Proponentes declaram conhecimento de que o cometimento 

dos atos descritos na mencionada Lei, tais como os citados abaixo, 

será 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: 

https://www.tag.ouvidoriageral.mg.gov.br/
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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; 

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. 

 

mailto:cpel@codemig.com.br
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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 

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 
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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 TOMADA DE PREÇOS é aberta a todos os interessados, empresas do 

ramo pertinente ao objeto licitado, nacionais e estrangeiras, autorizadas a 

funcionar no país, 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 TOMADA DE PREÇOS 

empresas que satisfaçam integralmente as condições previstas neste 

Edital e seus Anexos, parte integrante da presente Licitação. 

 

4.3. 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: 

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

 

4.4. Será vedada a participação de consórcios. 

   

4.5. 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. 

4.6. 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.  

 

4.7. Cada licitante poderá apresentar uma só proposta.  

 

4.8. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de uma 

licitante na presente licitação. 
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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 1.2 devidamente munido de documento que o credencie a 

participar deste certame ou responder pelo(a) representado(a), na forma 

do modelo do ANEXO II, 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 
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ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião 

ou assembleia em que se deu 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 contratação de serviço de reservas 

em acomodações temporárias pela internet e de comercialização de 

produtos de receptivos e de agências de turismo, de acordo com as 

especificações do Termo de Referência – Anexo I deste edital, com o 
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objetivo de integrá-lo e torná-lo acessível aos usuários do Portal Minas 

Gerais (minasgerais.com.br) e outros domínios na web designados pela 

CODEMIG. 

 

LOTE 1: Contratação de serviço de reservas em acomodações 

temporárias pela internet. 

 

LOTE 2: Contratação de serviço de comercialização de pacotes e 

passeios turísticos pela internet. 

 

6.2. Todos os serviços estão especificados nos Anexos deste Edital, que 

passam a fazer parte integrante do presente edital independente de 

transcrição.  

 

6.3. 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. 

 

6.4. No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus anexos, 

prevalecerão as disposições do Edital. 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS 

PROPOSTAS TÉCNICA E COMERCIAL 

 

7.1. Os interessados deverão protocolar na sede da CODEMIG, no endereço 

indicado no preâmbulo, até às 10:00 (dez) horas do dia 01 de agosto de 

2017, os documentos de Habilitação, Proposta Técnica e a Proposta 

Comercial, acondicionados em envelopes distintos, hermeticamente 

fechados e rubricados no lacre: 

 

7.2. Cada envelope deverá estar identificado (A, B e C) devendo constar ainda, 

para a perfeita identificação, as seguintes descrições: 
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ENVELOPE A - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

ENVELOPE B – PROPOSTA TÉCNICA 

 

ENVELOPE C – PROPOSTA COMERCIAL  

 

At.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS 08/2017- Processo Interno 157/17 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVAS EM 

ACOMODAÇÕES TEMPORÁRIAS PELA INTERNET E DE 

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE RECEPTIVOS E DE AGÊNCIAS 

DE TURISMO. 

 

NOME DO LICITANTE: 

CNPJ/CPF: 

ENDEREÇO DO LICITANTE: 

TELEFONE/FAX: 

E-MAIL: 

 

 

7.3. Caso necessário, os envelopes poderão ser apresentados em mais de um 

volume, devidamente identificados e numerados sequencialmente. 

 

7.4. Os envelopes deverão ser apresentados lacrados, distintos, 

indevassáveis, sob pena de não aceitação da participação na licitação e 

sua devolução imediata. 

 

7.5. Os documentos apresentados não poderão conter emendas ou rasuras 

capazes de comprometer sua higidez, a juízo da Comissão Permanente 

de Licitação. 
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7.6. 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. 

 

7.7. 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. 

 

7.8. Os envelopes serão recebidos na portaria da CODEMIG 

impreterivelmente até a data e horário especificado no item 7.1, prazo 

preclusivo do direito de participação. Se necessário, no horário de 

encerramento do prazo, serão distribuídas senhas aos presentes.   

 

7.9. A inserção de qualquer documento da PROPOSTA TÉCNICA OU 

COMERCIAL no ENVELOPE A - DOCUMENTAÇÃO de HABILITAÇÃO, 

acarretará a exclusão sumária da licitante no certame. 

 

7.10. No caso de propostas desconformes ou incompatíveis com os requisitos 

do Edital, as licitantes decairão do direito de permanência na presente 

TOMADA DE PREÇOS, conforme preceitua o art. 43, item IV da Lei 

8.666/93. 

 

7.11. 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. 
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7.12. 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. 

 

8. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

8.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo pertinente ao 

objeto licitado, nacionais e estrangeiras, autorizadas a funcionar no país, 

que satisfizerem os requisitos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 

e os 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 aos 

requisitos exigidos para as empresas nacionais acatando, também ao 

estipulado no parágrafo 4º, do Art. 32, da Lei nº 8.666/93. 

 

8.2. 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 7 deste edital, os seguintes documentos de 

habilitação, vedada sua substituição por protocolo de requerimento para 

sua obtenção: 

 

8.2.1. REGULARIDADE JURÍDICA 

 

8.2.1.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário 

individual; 

 

8.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores 

ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades empresárias ou cooperativas 

e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de 

eleição ou designação de seus administradores; 
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8.2.1.3. No caso de sociedade civil, o contrato ou ato constitutivo devidamente 

registrado no cartório competente; 

 

8.2.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

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

para funcionamento expedido pelo órgão competente. 

 

8.2.2. REGULARIDADE FISCAL 

 

8.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 

do Ministério da Fazenda; 

 

8.2.2.2. 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; 

 

8.2.2.3. 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; 

 

8.2.2.4. 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; 

 

8.2.2.5. 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; 

 



 
 

Página 16 de 87 

 
 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 

8.2.2.6. 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. 

 

8.2.2.7. As ME’s e EPP’s deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que essa 

apresente alguma restrição, caso em que será assegurado o prazo de 

5 (cinco) dias úteis para regularização, cujo termo inicial corresponderá 

ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, 

nos termos do § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e suas 

alterações posteriores 

 

8.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Para a qualificação técnica, a licitante deverá cumprir as seguintes exigências: 

 

8.2.3.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, mediante apresentação de atestado(s), fornecido(s) por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprobatório da 

capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, 

com indicação do fornecimento, qualidade do atendimento e dos 

serviços prestados, cumprimento de prazos e demais condições do 

fornecimento, devendo conter: 

a) Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente 

(CNPJ, endereço, telefone, fax); 

b) Local e data de emissão; 
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c) Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela 

veracidade das informações; 

d) Período de fornecimento/prestação de serviço; 

e) Endereço do site que possui solução compatível com o objeto da 

licitação. 

 

8.2.3.2. Comprovação de contar, em seu portfólio, com no mínimo 100 (cem) 

equipamentos para o LOTE 1, no território de Minas Gerais. 

 

8.2.3.3. Apresentação os dados e critérios utilizados pelo licitante para a adesão 

de novos afiliados e seus respectivos produtos. 

 

8.2.3.4. Declaração de que a solução da licitante permite integração com a 

solução da CODEMIG. O Portal está sendo desenvolvido nas seguintes 

tecnologias: PHP 5.4 ou superior, Framework Laravel, MySQL 5 ou 

superior com Apache 2 ou superior. 

 

8.2.3.5. Apresentação de manual técnico referente integração da solução da 

licitante, bem como a especificação da plataforma de desenvolvimento, 

o detalhamento de requisitos técnicos e funcionais necessários 

(obrigatórios e opcionais), formato de comunicação e demais 

informações pertinentes à integração. 

 

8.2.3.6. Declaração de conhecimento das especificações técnicas e de 

concordância com os termos do Edital e anexos, conforme modelo do 

ANEXO III. 

 

8.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA 

 

8.2.4.1. Apresentação de Certidão Negativa de Falência e de Recuperação 

Judicial expedida pelo distribuidor da sede fiscal da pessoa jurídica, 

dentro do prazo de validade. Caso não conste prazo de validade, será 
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aceita a certidão emitida em até 90 (noventa) dias corridos antes da data 

de apresentação dos documentos de habilitação; 

 

8.2.4.1.1. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão 

ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores. 

 

8.2.5. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO GERAL  

 

8.2.5.1. Juntamente com os documentos referidos no item 8 – 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 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 IV; e  

b) 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 V. 

8.2.5.2. Todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se o licitante 

participar do certame por sua matriz, e em nome da filial, se o licitante 

participar do certame por sua filial. 

 

8.2.5.3. Caso o fornecimento do objeto da licitação se der por filial, o licitante 

que participou por sua matriz deverá apresentar todos os documentos de 

habilitação relativos à matriz e à filial, comprovando a regularidade fiscal, 

trabalhista, jurídica, econômico-financeira e técnica de ambas; 
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8.2.5.4. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados 

em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou em cópia simples acompanhada do respectivo original 

para ser autenticada por membro da Comissão Permanente de Licitação, 

na sessão de abertura dos documentos de habilitação; 

 

8.2.5.5. 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. 

 

8.2.5.5.1. 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. 

 

8.2.5.6. 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 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. 

 

8.2.5.6.1. 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. 

 

8.2.5.7. O não atendimento de qualquer das condições previstas neste item 

provocará a inabilitação do licitante vencedor. 

 

9. DA PROPOSTA TÉCNICA 
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9.1. O envelope B, correspondente à PROPOSTA TÉCNICA LOTE 1 e/ou 

LOTE 2, deverá conter os documentos a seguir enumerados, sob pena de 

desclassificação: 

 

9.1.1. LOTE 1: 

 

9.1.1.1. Para a avaliação da proposta técnica, o licitante deve apresentar: 

 

a) Especificação analítica do modelo de integração proposta, de acordo 

com o item 3.4 do Termo de Referência – Anexo I, observando a 

adoção ou não da alternativa de integração optativa descrita no item 

9.1.1.7 deste edital. 

 

b) Arquivo digital do tipo banco de dados, em formato xls ou 

compatível, com a relação de equipamentos afiliados ao licitante, 

contendo o código identificador único do equipamento no sistema, 

url da página do equipamento, razão social, nome fantasia, CNPJ, 

e localidade, dada por município ou distrito municipal, de cada 

equipamento. 

 
c) Atestados de capacidade técnica que comprovem a experiência 

da licitante no desempenho das atividades relacionadas ao objeto 

do LOTE 1 deste Edital. 

 

A licitante que deixar de apresentar a documentação indicada será 

desclassificada. 

 

9.1.1.2 A partir dos documentos acima apresentados, as propostas técnicas 

serão avaliadas pelos seguintes fatores: 

 

i. Equipamentos (EQ) – este fator apura a capacidade de oferta de 

produtos nos destinos turísticos de Minas Gerais.  
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ii. Equipamentos por Destinos Turísticos (EDT) – este fator apura a 

capacidade de oferta de destinos turísticos, expresso pela relação 

do inventário de equipamentos afiliados à licitante, considerando os 

destinos de Minas Gerais que não estão na lista de estratégicos 

apresentada no quadro da alínea iii.. 

 
iii. Equipamentos por Destino Estratégico (EDE) – este fator apura a 

capacidade de oferta de destinos turísticos, expresso pela relação 

do inventário de equipamentos afiliados à Licitante por município ou 

localidade considerado estratégico para o turismo do estado, 

conforme apresentado na tabela abaixo: 

 

Item Destino 
Estratégico* 

Pontuação Máxima 
por Destino (Pmd) 

1 Araxá 10 

2 Belo Horizonte 10 

3 Betim 10 

4 Conselheiro 
Lafaiete 

10 

5 Contagem 10 

6 Diamantina 10 

7 Divinópolis 10 

8 Ipatinga 10 

9 Itabira 10 

10 Juiz de Fora 10 

11 Montes Claros 10 

12 Ouro Preto 10 

13 Pouso Alegre 10 

14 São João del-Rei 10 

15 Sete Lagoas 10 

16 Tiradentes 10 

17 Uberaba 10 

18 Uberlândia 10 

19 Varginha 10 

 

9.1.1.2. O cálculo do EQ será obtido pelo número total declarado de 

equipamentos ofertados pela licitante, distribuídos por Equipamentos 
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por Destino Estratégico (EDE) e somados aos Equipamentos por 

Destinos Turísticos (EDT). 

 

9.1.1.3. Os equipamentos serão avaliados conforme tabela abaixo e limitados 

pela Pontuação Máxima por destino (Pmd), sendo considerados no 

máximo 10 (dez) equipamentos por destino. 

 

Equipamentos Pontuação por equipamento 

EDE 1,0 

EDT 0,5 

 

9.1.1.4. Os valores resultantes dos cálculos da EQ de cada destino serão 

somados para obter a pontuação total da licitante neste quesito, 

conforme a equação abaixo: 

𝐄𝐐 = 𝐄𝐃𝐄 + 𝐄𝐃𝐓 

 

9.1.1.5.  Experiência (XP) – apura a experiência na prestação de serviços 

técnicos relacionados ao objeto do LOTE 1 deste termo de referência, 

comprovados por meio de atestados de capacidade técnica, que 

comprove o tempo empregado no desempenho destas atividades. A 

pontuação do fator será dada pela quantidade de pontos atribuídos ao 

tempo de experiência conforme tabela abaixo: 

 

Tempo de 
experiência 

DOIS ANOS  TRÊS ANOS  QUATRO OU 
MAIS ANOS  

Pontuação 6 pontos  12 pontos  24 pontos  

 

9.1.1.6. Mecanismos de Integração (MI) – este fator pontuará a oferta de uma 

alternativa de integração do serviço de reservas ao Portal, de acordo 

com as especificações a seguir: 

 

a) Por meio de um webservice, é submetida uma pesquisa ao 

inventário de equipamentos do serviço, com os parâmetros 

“destino”, “período da viagem” e “quantidade de hotéis”. 
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a.1) A Quantidade de hotéis será o número desejado de equipamentos 

que o sistema deve obter de retorno, de forma randômica, definido 

pelas opções “N” para um número previamente especificado ou “*” para 

todos. 

 

b) Como resultado, o sistema deve retornar o Identificador, nome do 

hotel, URL, nota de avaliação e valor da diária. O valor da diária 

será baseado na regra de “uma diária, em quarto simples, para 

duas pessoas”. 

 

9.1.1.7. A pontuação deste fator será dada pelo atendimento integral, 

devidamente comprovado, do mecanismo de integração apresentado 

pelo licitante às condicionantes descritas, no valor de 40 pontos.  

 

9.1.1.8. A adequação a esta alternativa de integração é opcional e facultada 

ao licitante. O não atendimento a este critério não ensejará a 

desclassificação do licitante, que neste caso deixará de aferir a 

pontuação atribuída ao critério. 

 

9.1.2. LOTE 2: 

 

9.1.2.1. Para a avaliação da proposta técnica, o licitante deve apresentar: 

 

a) Especificação analítica do modelo de integração proposta, de acordo 

com o item 3.4 do Termo de Referência – Anexo I, observando a 

adoção ou não da alternativa de integração optativa descrita no item 

9.1.2.5. 

 

b) Arquivo digital do tipo banco de dados, em formato xls ou compatível, 

com a relação de produtos (pacotes e passeios turísticos) afiliados 

ao licitante, contendo o código identificador único do equipamento 

no sistema, url da página do equipamento, razão social, nome 
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fantasia, CNPJ, e localidade, dada por município e distrito municipal, 

se for o caso, de cada pacote/passeio turístico. 

 

c) Atestados de capacidade técnica que comprovem a experiência do 

licitante no desempenho das atividades relacionadas ao objeto do 

LOTE 2 deste Edital. 

 

A licitante que deixar de apresentar a documentação indicada será 

desclassificada. 

 

9.1.2.2. A partir dos documentos acima apresentados, as propostas técnicas 

serão avaliadas pelos seguintes fatores: 

 

i. Pacotes/Passeios Turísticos (PPT) – este fator apura a capacidade 

de oferta de pacotes/passeios turísticos em destinos, expresso pela 

relação dos municípios atendidos no inventário de produtos 

cadastrados na plataforma da Licitante. 

 

ii. Pacotes Turísticos (PCT) - o cálculo do PCT será obtido pelo número 

total de municípios identificados nos Pacotes Turísticos ofertados 

pela licitante no Estado de Minas Gerais. Cada município será 

avaliado com 1 (um) ponto por pacote turístico apresentado, sendo 

limitado a pontuação máxima de 5 pontos por município. 

 

iii. Passeios Turísticos (PST) - o cálculo do PST será obtido pelo 

número total de municípios identificados nos Passeios Turísticos 

ofertados pela licitante no Estado de Minas Gerais. Cada município 

será avaliado com 1 (um) ponto por passeio turístico apresentado, 

sendo limitado a pontuação máxima de 3 pontos por município. 

 

9.1.2.3. Os valores resultantes dos cálculos da PPT de cada destino serão 

somados para obter a pontuação total da licitante neste quesito, 

conforme a equação abaixo: 
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𝑷𝑷𝑻 = 𝑷𝑪𝑻 + 𝑷𝑺𝑻 

 

9.1.2.4. Experiência (XP) – apura a experiência na prestação de serviços 

técnicos relacionados ao objeto do LOTE 2 deste Edital, comprovados 

por meio de atestados de capacidade técnica, que comprove o tempo 

empregado no desempenho destas atividades. A pontuação do fator 

será dada pela quantidade de pontos atribuídos ao tempo de 

experiência conforme tabela abaixo: 

Tempo de 
experiência 

DOIS ANOS  TRÊS ANOS  QUATRO OU 
MAIS ANOS  

Pontuação 6 pontos  12 pontos  24 pontos  

 

9.1.2.5. Mecanismos de Integração (MI) – este fator pontuará a oferta de uma 

alternativa de integração do serviço de reservas ao Portal, de acordo 

com as especificações a seguir: 

 

a) Por meio de um webservice, é submetida uma pesquisa ao 

inventário de equipamentos do serviço, com o parâmetro “destino”. 

 

a.1.) Quantidade de pacotes/passeios será o número desejado de opções 

que o sistema deve obter de retorno, de forma randômica, definido pelas 

opções “N” para um número previamente especificado ou “*” para todos. 

 

b) Como resultado, o sistema deve retornar o identificador, nome do 

pacote/passeio, URL, nota de avaliação e valor do pacote/passeio. 

 

9.1.2.6. A pontuação deste fator será dada pelo atendimento integral, 

devidamente comprovado, do mecanismo de integração apresentado 

pelo licitante às condicionantes descritas, no valor de 40 pontos.  

 

9.1.2.7. A adequação a esta alternativa de integração é opcional e facultada à 

licitante. O não atendimento a este critério não ensejará a 

desclassificação da licitante, que neste caso deixará de aferir a 

pontuação atribuída ao critério. 
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10. DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

10.1. A Proposta Comercial, para os LOTES 1 e 2, deverá ser apresentada no 

ENVELOPE C, em conformidade com o item 7 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: 

 

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, data de abertura da licitação prevista neste 

Edital e assinatura do seu representante legal; 

 

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;  

 

d) Percentual de ROYALTY SOBRE A COMISSÃO (RC) ofertado, indicado 

em algarismo e por extenso. 

 

10.2. Declaração de que nos valores propostos estão incluídos todos os custos 

diretos e indiretos, necessários à completa e perfeita realização dos 

serviços objeto desta licitação, tais como: materiais, equipamentos, 

seguros, taxas, tributos, impostos em especial ICMS/ISSQN (se couber), 

contribuições parafiscais, emolumentos e quaisquer despesas 

operacionais, mão-de-obra, encargos trabalhistas, previdenciárias, 

comerciais e fiscais, alimentação, viagens, hospedagem e transporte, 

despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, assim como 

lucro. A omissão ou a incorreção de qualquer destas despesas não 

desobriga a licitante contratada de executar o objeto contratual. 
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10.2.1. A CODEMIG não pagará nenhum outro valor além do preço 

contratado, razão pela qual não serão considerados pleitos de 

acréscimos após a abertura da proposta.  

 

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

que os serviços, a serem prestados na execução das atividades dos 

equipamentos arrendados, deverão ser executados dentro da melhor 

técnica. 

 

10.4. O preço proposto será fixo e irreajustável, ressalvada a hipótese do 

decurso de prazo de 01 (um) ano, nos termos da Lei Federal nº 10.192, 

de 14 de fevereiro de 2001, e deverá corresponder a todos os custos, 

diretos e indiretos incidentes. 

 

10.5. A proposta deverá ser assinada pelo representante legal da licitante.  

 

11. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA E JULGAMENTO 

 

11.1. Os envelopes de Habilitação, Proposta Técnica e Proposta Comercial 

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. 

 

11.2. 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. 
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11.3. 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. 

 

11.4. 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. 

 

11.5. 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. 

 

11.6. 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. 

 

11.7. 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. 

 

11.8. Fica facultado aos participantes desistir expressamente do prazo recursal, 

nos termos da Lei. 

 

11.9. 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. 
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11.10. 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. 

 

11.11. 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. 

 

11.12. 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. 

 

11.13. 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. 

 

11.14. O julgamento da Proposta Técnica será efetuado 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. 

 

11.15. Fica facultado aos participantes desistir expressamente do prazo recursal, 

nos termos da Lei. 

 

11.16. Se houver desclassificação de alguma proposta técnica por 

descumprimento de disposições do instrumento convocatório, ainda 
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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 Subcomissão Técnica, até que expirem os 

prazos para interposição de recursos relativos a essa fase da licitação. 

 

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

eventual recurso interposto, a Comissão comunicará aos licitantes, por e-

mail, a data, a hora e o local em que será aberto o Envelope C, com a 

Proposta Comercial. 

 

11.18.  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. 

 

11.19.  O julgamento da Proposta Comercial será efetuado internamente pela 

Comissão Permanente de Licitação. 

 

11.20. Julgadas e classificadas as Proposta Comerciais e obtidas as Notas 

Médias Ponderadas Finais, 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.   

 

11.21. Para maior celeridade, os licitantes poderão desistir expressamente do 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para recurso.  

 

11.22. 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. 
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11.23. De cada sessão lavrar-se-á ata que será assinada pela Comissão e 

também, quando sessão pública, por representantes dos licitantes. 

 

11.24.  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. 

 

11.25. A intimação dos atos de habilitação e julgamento das Propostas Técnica 

e Comercial, 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.  

 

11.26. 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. 

 

11.27. O recurso que cause alteração no julgamento da Comissão enseja a 

republicação do resultado e reabre o prazo recursal.  

 

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

novos argumentos agregados ao resultado em razão do julgamento do 

recurso anterior 

 

12. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

 

Em atendimento ao objetivo central deste edital, as propostas dos licitantes serão 

julgadas na modalidade técnica e preço, e levarão em consideração a 

capacidade de oferta de produtos nos destinos turísticos de Minas Gerais, os 

mecanismos de integração ao Portal, e as respectivas remunerações do licitante 

sobre os afiliados, e da CODEMIG sobre o sistema de reservas.  
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12.1. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS  

 

12.1.1. LOTE 1: A avaliação da proposta técnica (PT) levará em conta a 

pontuação apurada nos fatores Equipamentos (EQ), Experiência (XP) e 

Mecanismos de Integração (MI) descritos a seguir, conforme a equação 

abaixo: 

PT= EQ + XP + MI 

 

12.1.2. LOTE 2: A avaliação da proposta técnica (PT) levará em conta a 

pontuação apurada nos fatores Pacotes/Passeios Turísticos (PPT), 

Experiência (XP), Mecanismos de Integração (MI), conforme a equação 

abaixo: 

𝐏𝐓 = 𝐏𝐏𝐓 + 𝐗𝐏 +𝐌𝐈 

 

12.1.3. Serão desclassificadas as Propostas Técnicas que não contiverem toda 

a documentação e os dados exigidos neste Edital. 

 

12.1.4. O não atendimento ao critério Mecanismos de Integração (MI) não 

ensejará a desclassificação do licitante, que neste caso deixará de aferir 

a pontuação atribuída ao critério. 

 

12.2. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS  

 

12.2.1. A avaliação da Proposta Comercial (PC) será feita da mesma forma para 

os LOTES 1 e 2, e sua respectiva pontuação, serão dados pela soma das 

pontuações nos quesitos Contribuição do Royalty (CR) e Comissão (CO), 

conforme a equação abaixo: 

𝐏𝐂 = 𝐂𝐑 + 𝐂𝐎 

 

12.2.1.2. A Contribuição do Royalty (CR) será obtida por meio do valor do 

Royalty sobre a Comissão (RC) ofertado pelo licitante, multiplicado 

pelo ponderador 3 (três). 
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𝐂𝐑 = 𝟏𝟎𝟎 × (𝐑𝐂 × 𝟑) 
 

12.2.1.3. A pontuação da Comissão (CO) será dada pela quantidade de 

pontos atribuídos a Comissão máxima ofertada pela licitante aos 

afiliados conforme tabela abaixo: 

Comissão Até 15% 16 a 20% 21% a 25% Acima de 26%  

Pontuação 35 pontos  20 pontos  10 pontos 4 pontos  

 

 

12.2.1.4. O Royalty sobre a Comissão (RC) deve ser igual ou maior a 15% 

(quinze por cento). RC ≥ 15%. Será desclassificada a proposta 

que não se enquadrar no intervalo indicado. 

 

12.2.1.5. Comissão Máxima ofertada pela licitante limitará o valor máximo 

de Comissão que poderá ser cobrado de qualquer afiliado 

localizado no estado de Minas Gerais durante a vigência do 

contrato. A Comissão Máxima considerada deverá ser o valor 

cobrado do afiliado relacionado ao objeto do lote em que a licitante 

estará concorrendo. 

 
12.2.1.6. 7 A Comissão Máxima representará um teto à comissão cobrada 

do Afiliado, sendo livre a negociação caso a caso entre a 

CONTRATADA e o Afiliado, desde que respeitado este limite. 

 

12.2.2. No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por 

extenso, prevalecerá o valor por extenso. 

 

12.2.3. O preço total da proposta será ajustado pela CODEMIG, em 

conformidade com os procedimentos enumerados no subitem 

precedente para correção de erros meramente formais. O valor resultante 

consistirá no preço-corrigido da PROPOSTA COMERCIAL. 

 

12.2.4. A Comissão de Licitação analisará a PROPOSTA COMERCIAL das 

licitantes habilitadas, desclassificando aquela que: 
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a) deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos neste Edital, 

ou apresentá-los em desacordo com qualquer exigência deste Edital; ou 

b)  apresentar prazo de execução dos serviços objeto desta licitação 

diferente do estabelecido neste Edital; 

 

12.3. 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. 

 

13. CLASSIFICAÇÃO FINAL  

 

13.1. Apurados os quesitos de avaliação, as licitantes serão classificadas por 

ordem decrescente sobre o resultado do índice VC, de acordo com a 

fórmula abaixo. Será considerado vencedor a licitante que apresentar o 

maior Valor de Contribuição (VC). 

𝐕𝐂 = 𝐏𝐓 + 𝐏𝐂 

 

Sendo: 

VC – Valor de Contribuição 

PT – Proposta Técnica 

PC – Proposta Comercial  

 

13.2. Em caso de empate, o critério de desempate será a quantidade total de 

equipamentos para o LOTE 1 e destinos atendidos para o LOTE 2, 

ofertados no sistema de reservas da licitante, instalados no território do 

Estado de Minas Gerais. 
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13.3. Todos os cálculos e resultados utilizarão duas casas decimais de 

precisão. 

 

13.3.1. Todas as porcentagens utilizadas nos cálculos serão 

representadas na forma de fração. 

 

13.4. Para o LOTE 1, os equipamentos serão identificados e individualizados 

pelo número de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica). Não 

serão contabilizadas as filiais ou edificações anexas sem CNPJ. 

 

13.5. Para o LOTE 2, os destinos serão contabilizados a partir dos pacotes 

/passeios apresentados na proposta técnica. Será considerado como 

destino os municípios discriminados nos pacotes e estes serão limitados 

a 5 (cinco) pontos. 

 

13.6. A CODEMIG realizará fiscalização e controle, rotineiramente, mediante 

análise e verificação da relação de produtos apresentados.  

 
13.7. Persistindo o empate na classificação final, após verificadas as normas 

de desempate estabelecidas acima, a TOMADA DE PREÇOS será 

decidida por sorteio, em sessão pública, para a qual serão todas as 

Licitantes convocadas.  

 

13.8. 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. 

   

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

informações não solicitadas neste instrumento ou em diligências. 
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13.10. O valor estimado total da contratação é de R$100.000,00 (cem mil reais). 

 

 

14. APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA 

 

14.1. A licitante melhor classificada será requisitada a apresentar amostra e 

demonstrar o sistema de reservas, no prazo máximo de 10 dias úteis 

depois de notificada, com a finalidade de avaliar o atendimento às 

especificações constantes do edital. O objetivo desta demonstração é 

provar a completa adequação do produto ofertado ao sistema especificado 

neste Termo de Referência. 

 

14.2. A licitante melhor classificada deverá disponibilizar ambiente que permita 

a realização de testes entre a solução de integração da mesma e da 

CODEMIG, antes da efetivação em ambiente de produção, objeto do 

contrato. 

 

14.3. Da prova de amostra resultará a emissão do Termo de Recebimento 

Provisório, atestando a capacidade técnica e plena conformidade do 

sistema às exigências deste termo de referência, ou Termo de Recusa do 

Produto, no caso de a solução não ser considerada tecnicamente 

adequada. 

 

14.4. A partir da notificação de recebimento do Termo de Recusa do Produto, a 

licitante terá 5 (cinco) dias para realizar os ajustes apontados e apresentar 

novamente o produto. Reincidindo a falha apontada inicialmente, a licitante 

será desclassificada. 

 

14.5. O licitante terá 30 (trinta) dias, contados da notificação de entrega do 

Termo de Recebimento Provisório, para providenciar as modificações e 

adaptações necessárias à entrega definitiva do objeto em pleno 

funcionamento.  
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14.6. No caso da ocorrência de incidentes e problemas relacionados à 

integração, constatados na prova de amostra, a CONTRATADA deverá 

apresentar uma metodologia de suporte técnico, bem como canais de 

atendimento, níveis e contatos para escalonamento, SLA para solução de 

contingência e solução definitiva. 

 

14.7. Será desclassificada a proposta do licitante que tiver a amostra rejeitada 

ou não a entregar no prazo estabelecido. 

 

14.8. Em caso de desclassificação da proposta melhor classificada, será 

solicitada a amostra do segundo colocado e assim sucessivamente, 

obedecida a ordem de classificação das licitantes.  

 

15. DO RECURSO 

 

15.1. Os recursos administrativos referentes a esta licitação, reger-se-ão pelas 

disposições do art. 109 da Lei Federal n°. 8.666/93.  

 

15.2. 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; 

 

15.3. 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.   
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15.4. 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. 

 

15.5. 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. 

 

15.6. Sem prejuízo de outras sanções legais, o licitante que, com dolo ou má-

fé, interpuser recurso com objetivo meramente protelatório, ficará sujeito 

à exclusão do certame, por decisão motivada da Comissão Permanente 

de Licitação. 

 

15.7. 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. 

 

15.8. 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. 

 

15.9. 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 TOMADA 
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DE PREÇOS  08/2017 e protocolizados, devidamente identificados, na 

Portaria da CODEMIG no endereço indicado no preâmbulo.   

 

15.10. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições 

deste Edital não será conhecido. 

 

15.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia de 

início (publicação e comunicação) e incluir-se-á o do vencimento. 

 

16. DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

16.1. Realizado o julgamento final, com a aceitação da amostra, 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. 

 

16.2. 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. 

 

16.3. 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. 

 

16.4. 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. 

 



 
 

Página 40 de 87 

 
 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 

16.5. 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.  

 

16.6. A contratada será responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes dos serviços, os quais 

não poderão, na hipótese de inadimplência do contrato, serem 

transferidos à responsabilidade da CODEMIG. 

 

16.7. Nos termos da Lei 12.846/13, estarão sujeitos à responsabilização 

objetiva administrativa e civil as pessoas jurídicas pela prática de atos 

lesivos previstos na referida Lei contra a administração pública, nacional 

e estrangeira, praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. 

 

16.8. O licitante ou contratada ficará sujeito às penalidades na forma do artigo 

87 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

16.9. 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 atraso injustificado sujeitará cada uma das partes à multa moratória 

de 0,067% (zero vírgula zero sessenta e sete por cento), por dia de 

atraso, sobre o valor dos serviços não realizados, bem como do 

pagamento não efetuado, até o limite máximo de 30 (trinta) dias; 

b) após o trigésimo dia de atraso da contratada, poderá ser rescindido o 

Contrato de acordo com a cláusula do instrumento contratual, que diz: 

“por ato unilateral e escrito da CODEMIG nos casos enumerados nos 

incisos de I a XII, e XVII, do Art. 78, da Lei federal 8.666/93, como 

também, as sanções previstas no Art. 88. 
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16.10. 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.  

 

16.11. 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. 

 

16.12. 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. 

 

16.13. 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. 

 

16.14. 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. 

 

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

 

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

 

16.16. A CODEMIG poderá proceder a alterações contratuais nas condições 

previstas na Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

16.17. Verificando-se caso de força maior ou caso fortuito, nos exatos termos do 

Código Civil Brasileiro, a contratada se obriga a comunicar, por escrito, à 

CODEMIG a ocorrência do evento, suspendendo-se suas obrigações, 

enquanto perdurar tal situação.  

 

16.18. Findos os motivos que determinaram a força maior ou caso fortuito, o 

contrato estender-se-á por período de tempo necessário à total execução 

dos trabalhos, porém não superior ao número de dias que foram 

paralisados, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº. 8.666/93.  

 

16.19. Todas as despesas inerentes ao contrato correrão por conta única e 

exclusiva da Contratada. 

 

16.20. Todas as ordens de serviço, notificações e entendimentos entre a 

CODEMIG e contratada serão feitos por escrito, não sendo aceitas 

quaisquer considerações verbais. 

 

17. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO 

 

17.1. 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. 
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17.2. 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. 

 

18. PRAZO CONTRATUAL  

 

18.1.  O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados 

da publicação do extrato do contrato na imprensa oficial – “Minas Gerais”, 

podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8666/93. 

 

18.2. A prorrogação do contrato dependerá sempre de expressa concordância 

da CODEMIG e solicitação da CONTRATADA, feita em até 60 (sessenta) 

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 serviço.  

 

19. PAGAMENTO 

 

19.1. A CONTRATADA pagará à CODEMIG, por meio de depósito bancário em 

conta designada pela CONTRATANTE, os valores arrecadados a título 

de ROYALTY com as reservas efetivadas por meio da plataforma 

comercial, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao à apuração, 

conforme relatório mensal de medição, atestado por representante da 

CODEMIG designado para este fim. 

 

19.1.1. Os royalties serão apurados e pagos independentemente de qualquer 

repasse ou negociação feito entre a CONTRATADA e seus afiliados 

sobre a comissão devida 

 

20. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

20.1. Decorrido o prazo de 01 (um) ano da apresentação da proposta, o valor 

dos serviços poderá ser reajustado com aplicação do INPC - Índice 
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Nacional de Preços ao Consumidor dos 12 (doze) meses imediatamente 

anteriores.  

 

20.2. 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. 

 

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

neste Edital, o contrato decorrente desta TOMADA DE PREÇOS se 

adequará de pronto às condições que vierem a ser estabelecidas pelo 

Poder Executivo ou Legislativo no tocante à política econômica brasileira, 

se delas divergentes. 

 

21. ALTERAÇÃO DE PREÇO 

 

21.1. Os preços somente poderão ser alterados nos termos da legislação em 

vigor, na hipótese de ocorrência de fatos/atos previstos no artigo 65 da 

Lei 8.666/93. 

 

22. FONTE DE RECURSOS 

 

22.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação 

correrão por conta de recursos próprios da CODEMIG.  

 

23. DA FISCALIZAÇÃO 

 

23.1. A CODEMIG exercerá supervisão técnica, administrativa e financeira do 

contrato cabendo-lhe acompanhar, fiscalizar, receber e atestar a 

qualidade dos serviços efetuados, observadas as normas éticas e 

técnicas aplicáveis. 

23.2. Os serviços executados e recebidos definitivamente, não excluirão a 

responsabilidade civil pela segurança, nem ético-profissional pela perfeita 
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execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei e no 

instrumento contratual. 

 

23.3. O recebimento definitivo dos serviços desta licitação se dará mediante 

Termo Circunstanciado firmado pelo representante da CODEMIG, 

responsável pelo gerenciamento do contrato, na forma do artigo 73 da Lei 

8.666/93. 

 

23.4. A CODEMIG poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados 

em desacordo com os termos do contrato ou instrumento equivalente, 

sem que caiba qualquer indenização à contratada. 

 

24. DA RESCISÃO DO CONTRATO  

 

24.1. Poderá ocorrer a rescisão do contrato nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

24.2. Configurada situação de rescisão do contrato, que vigorará a partir da data 

de sua comunicação à contratada, esta se obriga a entregar os serviços 

prestados até então inteiramente desembaraçados, não criando 

obstáculos de qualquer natureza.  

 

24.3. Havendo rescisão do contrato, a CODEMIG pagará à contratada os 

trabalhos efetivamente executados e aceitos pela fiscalização, deduzindo 

do seu valor os débitos apurados a favor da CODEMIG. 

 

25. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

25.1. Integram o presente: 

 ANEXO I – Termo de Referência 

 ANEXO II - Carta de Credenciamento;  
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 ANEXO III - Declaração de Conhecimento das Especificações Técnicas e 

Concordância com os Termos do Edital e anexos; 

 ANEXO IV - Modelo de declaração (ausência de impedimentos); 

 ANEXO V - Modelo de declaração (art. 27 da Lei 8.666/93); 

 ANEXO VI - 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 COMERCIAIS 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. 
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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 TÉCNICA E COMERCIAL 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 documentação de habilitação ou das propostas técnicas e comerciais, 

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, 28 de junho de 2017.  

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
DENISE LOBATO DE ALMEIDA - Presidente 
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BRUNA DE CAMPOS FORTES FAGUNDES             
 
 
 
FERNANDA CANÇADO E SILVA 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG, com a 

finalidade de potencializar a cadeia produtiva do turismo mineiro e ampliar o alcance 

dos destinos do estado, prevê a contratação de serviços de reservas em acomodações 

temporárias pela internet e de comercialização de produtos de receptivos e de agências 

de turismo, de acordo com as especificações deste termo de referência, com o objetivo 

de integrá-lo e torná-lo acessível aos usuários do Portal Minas Gerais 

(minasgerais.com.br) e outros domínios na web designados pela CODEMIG. 

LOTE 1: Contratação de serviço de reservas em acomodações temporárias pela 

internet. 

LOTE 2: Contratação de serviço de comercialização de pacotes e passeios turísticos 

pela internet. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O uso da Internet como fonte de informação cresceu 68% nos últimos 6 anos, de acordo 

com o Ministério do Turismo, e se tornou o canal preferido de um terço da população 

brasileira para pesquisar e encontrar sua próxima viagem.  

Uma pesquisa realizada pela consultoria Sparkle detectou que o tema “viagem” é o 

tópico mais discutido nas redes sociais: 80% das pessoas afirmam terem sido 

influenciadas por imagens apresentadas por amigos para realizar uma viagem e 42% 

acessam álbuns de fotos para conhecer mais sobre o destino. 

Dados da ultima pesquisa “2014 Traveler’s road to decision”, organizada pelo Google, 

apontam para um caminho semelhante: cerca de dois terços dos turistas, em lazer ou 

negócios, usam a internet antes de decidir para onde ou como viajarão. 

A CODEMIG, reconhecendo este novo perfil de consumo dos produtos turísticos, busca 

aproximar os destinos mineiros do turista, oferecendo um ambiente de descoberta, 

prático e interativo, disponível em tempo integral pela internet na página 

“minasgerais.com.br”. O novo site vai oferecer todas as informações de que o turista 

precisa para conhecer o Estado. A CODEMIG, por meio destes portais, investirá na 

promoção e comercialização dos produtos e serviços associados ao turismo em Minas 

Gerais, com ênfase na divulgação dos destinos turísticos do interior do Estado. 

Agregando a funcionalidade de efetuar reservas em hotéis, pacotes e passeios 

turísticos, as iniciativas de promoção e divulgação na web se tornarão ainda mais 
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completas e alinhadas com esta nova forma de viajar, oferecendo uma ferramenta 

chancelada pelo próprio estado, com a expectativa de fortalecer toda a cadeia 

econômica do turismo através do aumento do número de visitantes. 

A titularidade do domínio “minasgerais.com.br” pertence a CODEMIG e a gestão do 

portal é feita de forma compartilhada pela SETUR-MG e CODEMIG, respeitando as 

competências de cada instituição para atender as expectativas dos usuários do portal e 

a política pública do turismo para o Estado.   

 

2.1. JUSTIFICATIVA - DIVISÃO DE LOTES  

Após realização de duas licitações que não apresentaram êxito e análise do mercado, 

conclui-se que a contratação em lote único poderia restringir a concorrência, devido ao 

baixo número de fornecedores capazes de atender as duas demandas descritas no 

objeto deste Termo de Referência. 

 

3. DESCRIÇÃO DA PLATAFORMA COMERCIAL  

3.1. Aplicam-se a este Termo de Referência os seguintes conceitos: 

3.1.1. Portal/Portais: designa todas as ligações, páginas, hiperlinks e 

implementações criadas, hospedadas e mantidas pela CODEMIG por meio do 

domínio “minasgerais.com.br” ou outros por ela designados. 

3.1.2. Sistema de reservas: serviço desenvolvido e gerido pela licitante, do tipo 

B2C (business to consumer), por meio do qual os estabelecimentos de 

hospedagem e agências de turismo receptivo associados à CONTRATADA 

disponibilizam seus produtos, na forma de reservas em acomodações 

temporárias, pacotes de viagem, entre outros produtos que poderão ser 

consultados e adquiridos pelos usuários dos portais. Neste termo de referência, 

são sinônimos: “sistema de reservas”, “plataforma comercial”, “motor de 

reservas”. 

3.1.3. Reserva: a compra de direito de acomodação em unidades habitacionais 

(UH) ou leitos em estabelecimentos do setor de hotelaria ou congêneres, por 

períodos fracionados. 

3.1.4. Afiliado: todo estabelecimento que oferta seus produtos no sistema de 

reservas da CONTRATADA; são sinônimos: “empreendimento”, 

“equipamento(s)”. 

3.1.5. Usuário(s): pessoa ou organização que visite ou utilize, no todo ou em 

parte, os portais e seus serviços. 



 
 

Página 51 de 87 

 
 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 

3.1.6. Produtos: inclui, mas não se limita a, qualquer forma de acomodação 

temporária em hotéis, pousadas, flats, vilas, apartamentos, hospedarias, 

estalagens, estâncias, parques, albergues e congêneres, além de pacotes de 

viagem, traslados, transfers, passeios, direitos de acesso temporário a atrativos, 

disponíveis ou não no sistema de reservas da CONTRATADA, situadas no 

Estado de Minas Gerais. 

3.1.7. Dados: toda informação enviada ou requerida da CONTRATADA, por meio 

do sistema de reservas, em qualquer fase da transação de compra. 

3.1.8. Transação de compra: processo de consulta, aquisição e pagamento dos 

produtos oferecidos por meio do sistema de reservas. 

3.1.9. Valor de face: valor nominal do produto ofertado, como expresso no 

sistema de reservas. É o montante que será pago pelo usuário para a reserva 

de produtos. 

3.1.10. Comissão: percentual sobre o valor de face, devido à CONTRATADA 

pelo afiliado, pela intermediação das transações de compra realizadas dentro do 

sistema de reservas.  

3.1.11. Royalty: designa a remuneração devida à CODEMIG, pela 

CONTRATADA, sobre as reservas efetivamente realizadas pelos usuários da 

plataforma comercial. O royalty será dado por um valor em percentual sobre a 

comissão. 

3.1.12. Backoffice: ferramenta de apoio em ambiente web vinculada ao sistema 

de reservas, com perfil de usuário de administrador, que disponibilize à 

CODEMIG o acesso a todos os dados e mecanismos de gerenciamento do 

sistema de reservas especificados neste termo de referência.  

3.1.13. Embed: Elemento HTML <embed> é um ponto de integração para uma 

aplicação externa ou conteúdo interativo, em outras palavras, um plug-in. Deve 

possibilitar pequenas adequações na sua customização (tamanho, cores, etc.). 

3.1.14. Gadget: Ou Widget, são componentes de interface gráfica do usuário 

(GUI - o que inclui janelas, botões, menus, ícones, barras de rolagem, etc.). Tem 

por objetivo receber dados do usuário e com isso gerar um determinado tipo de 

registro, como os controles de formulário. 

Comumente componentes como entrada de texto, caixa de seleção, menu de 

seleção, botões de múltipla escolha e outros são capazes de definir a natureza 

dos dados a serem coletados, e dessa forma enumerar todas as possibilidades 

de dados a serem apresentados pelo usuário. 
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3.1.15. SLA: Service Level Agreement ou Acordo de Nível de Serviço. É um 

acordo entre um fornecedor e um cliente especificando em termos mensuráveis, 

quais serviços o fornecedor irá prestar. 

3.1.16. Solução de contingência: Em caso de eventualidade ou falha, uma 

resolução temporária é acionada para contingenciar o problema. 

3.1.17. Solução de definitiva: Resolução definitiva da causa raiz do problema. 

3.1.18. Contatos para escalonamento: Hierarquia de contatos a serem acionados 

em caso de interrupção ou falha no serviço. 

3.1.19. Termo de uso: documento que constitui acordo legalmente vinculante 

entre o usuário e a CONTRATADA. Deve informar as condições gerais do 

serviço, responsabilidades, direitos e deveres que o usuário assume ao acessar 

os portais e utilizar o sistema de reservas, e as obrigações a que se submete a 

CONTRATADA ao prestar tais serviços. 

3.1.20. Pacotes turísticos: Oferece pernoite, podendo incluir passagens aéreas, 

hotéis, traslados, passeios e guias. 

3.1.21. Passeios Turísticos: Inclui visitação nos principais pontos turísticos de 

um destino ou a uma atração turística específica sem pernoite. 

3.2. O sistema de reservas deverá ser um serviço organizado em consonância com o 

fluxograma de operação (ANEXOS I E II), cuja funcionalidade seja independente da 

alternativa de implementação apresentada pelo licitante. 

3.2.1. O cabeçalho e rodapé de todas as páginas do ambiente de reservas 

devem ser inteiramente editáveis e substituíveis pelo da CODEMIG. 

3.2.2. O sistema de reservas e o backoffice de gerenciamento devem possuir 

interface 100% web sem qualquer cliente local (applet, framework, ou similar). 

3.2.3. A CONTRATADA deverá manter seu nome e marca no ambiente de 

reservas, de forma visível e destacada, estabelecendo sua responsabilidade por 

todas as operações executadas e decorrentes das transações de compra 

efetuadas no sistema de reservas. A forma de exibição do nome e marca deve 

ser submetida à aprovação prévia da CODEMIG na prova de amostra. 

3.3. Todo o conteúdo do sistema, com exceção do backoffice, deve estar disponível nos 

idiomas Português, Inglês e Espanhol, sendo facultado aos usuários escolher, entre 

estas opções, o idioma de exibição de sua preferência. 

3.4. A integração do sistema de reservas com os portais define como o usuário do site 

interage com o motor de reservas, e será apresentada em dois formatos: 

a. Caixa de pesquisa, com parâmetros mínimos de busca: 
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LOTE 1 - por destino, data prevista de hospedagem (check-in e check-out), e 

número de hóspedes; 

LOTE 2: por destino. 

 

b. Links dinâmicos, para qualquer página dentro do fluxograma de reservas 

(ANEXOS I e II), gerados por meio do backoffice de administração do sistema, 

de forma autônoma e independente da intervenção da CONTRATADA, sobre 

uma ou mais variáveis, isoladas ou complementares. 

3.5. A caixa de pesquisa é um elemento gráfico de controle, que permite ao usuário 

submeter uma pesquisa dos parâmetros mínimos apresentados no elemento, cujos 

resultados serão exibidos no ambiente apresentado pela licitante.  

3.5.1.  A integração da caixa de pesquisa poderá ser dada por qualquer uma das 

seguintes alternativas: embed, gadget, ou link (URL) dinâmico. 

3.5.2. Nas modalidades de integração embed e gadget, a caixa de pesquisa 

deverá ser desenvolvida pela CONTRATADA de acordo com as especificações 

de layout submetidas pela CODEMIG. 

3.6. As variáveis de customização dos links dinâmicos coincidem com os parâmetros de 

pesquisa e filtros, descritos abaixo: 

LOTE 1: 

 a. Nome fantasia do afiliado  

b. Destino ou localidade  

c. Valor de face da hospedagem 

d. Data de check-in e check-out 

e. Número de hóspedes 

g. Idioma 

h. Comodidades 

 

LOTE 2: 

 a. Nome fantasia do afiliado  

b. Destino ou localidade  

c. Valor de face do pacote/passeio 

d. Data  

e. Número de pessoas 

g. Idioma 
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3.6.1. Quando uma ou mais variáveis não forem definidas pela CODEMIG nos 

links dinâmicos, ou pelo usuário nas buscas, o sistema deve definir valores-

padrão e retornar resultados válidos para a pesquisa.  

3.6.2. Todas as variáveis preenchidas na pesquisa do usuário ou estabelecidas 

nos links dinâmicos devem ser pré-selecionadas ou preenchidas 

automaticamente dentro do ambiente de compras, de modo a evitar a 

redundância de inputs pelo usuário.  

3.7. O sistema de reservas e todas as suas dependências devem ser apresentadas 

como ligações ou implementações do domínio “minasgerais.com.br”, ou outros sítios 

eletrônicos designados pela CODEMIG, por meio de encaminhamento e mascaramento 

do domínio resultante dos links dinâmicos, resultados de pesquisa, carrinho de compras 

e pagamento, hospedados pela CONTRATADA. 

3.8. O sistema de reservas deve disponibilizar ferramenta de localização do usuário para 

facilitar a navegação, exibindo formatos de data, impostos e tudo o que for inclusivo ou 

exclusivo do parâmetro de localização ao retornar o valor de pesquisa para o usuário. 

3.9. Todas as etapas que envolvam a entrada, transmissão e registro de informações 

cadastrais – que incluem, mas não se limitam ao nome, endereço, filiação, números de 

RG e CPF, ou qualquer outro que possa identificar e individualizar o usuário – ou dados 

de pagamento – números de cartão de crédito e outros dados bancários -, devem ser 

processadas pela CONTRATADA em um canal seguro, de preferência com uso de 

criptografia, que permita a comunicação de dados sem interceptação ou adulteração.  

3.10. A exibição do portfólio de produtos, equipamentos, publicidade, ou qualquer outra 

informação dentro do sistema está restrita ao território do Estado de Minas Gerais.  

3.11. O sistema deve dispor de uma ferramenta de avaliação e classificação dos 

produtos e serviços por meio da qual os usuários possam emitir suas opiniões e atribuir 

uma pontuação aos estabelecimentos afiliados, que deverá ser exibida junto à 

identificação do afiliado.  

3.11.1. É facultado ao CONTRATADO utilizar ferramenta de classificação de 

terceiros, desde que a subcontratação do serviço não incorra em custos de 

qualquer espécie à CODEMIG, e respeitados os requisitos de funcionalidade e 

operação relacionados neste Termo de Referência, no que couberem. 

3.11.2. A ferramenta deve ser apresentada na prova de amostra, como requisito 

de aceitabilidade do objeto. À licitante que não apresentar a solução descrita, ou 

cuja solução for rejeitada na prova de amostra, será permitida uma nova 

oportunidade de apresentação da ferramenta em até 90 dias contados a partir 
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da assinatura do contrato. O decurso deste prazo sem o devido atendimento a 

esta condição ensejará a rescisão unilateral do contrato. 

3.12. A CONTRATADA deve oferecer, pelo menos, as opções de pagamento em cartão 

de crédito para as transações de compra efetuadas no sistema de reservas, prestados 

diretamente ou por meio de credenciadoras de pagamento ou 

subcredenciadores/subadquirentes que possam intermediar as transações em nome da 

CONTRATADA;  

3.12.1. Em todo caso, a CONTRATADA responderá legalmente, de forma direta 

ou solidária, pelos pagamentos processados nas transações de compra 

efetivadas pelo sistema de reservas. 

3.12.2. Na hipótese de subcontratação da instituição de pagamento, estendem-

se a esta todos os requisitos de funcionalidade e segurança exigidos da 

CONTRATADA no processamento dos pagamentos de produtos. 

3.12.3. A CONTRATADA deve garantir, por meio de Certificado Digital no 

Sistema de Reservas, que operações com informações que identifiquem o 

cliente e as transações financeiras estejam seguras e protegidas contra sites não 

idôneos, estabelecendo uma identificação de forma inquestionável do site e 

criando uma conexão segura entre cliente e fornecedor. 

3.13. Todas as condições de compra dos serviços, inclusive no que diz respeito à 

responsabilidade da CONTRATADA, deverão ser apresentadas ao usuário por meio de 

um “termo de uso”. 

3.13.1. O “termo de uso” será redigido em conjunto pelas partes, e aprovado pela 

assessoria jurídica da CODEMIG, que verificará sua adequação às leis de 

proteção ao consumidor e outras legislações relevantes. 

3.13.2. A CONTRATADA não deve permitir, sob nenhuma hipótese, a efetivação 

da transação de compra sem a aprovação do “termo de uso” pelo usuário. 

3.14. Todo o suporte técnico e demais serviços para implantação, treinamento e 

manutenção do sistema de reservas serão de exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA. 

3.14.1. O suporte técnico compreende o atendimento de incidentes e a 

manutenção preventiva, corretiva e evolutiva da solução pelo período de duração 

do contrato, prestado em horário comercial. 

3.14.2. O treinamento deve ser oferecido a um grupo de no mínimo 3 (três) 

colaboradores da CODEMIG, enfocando todos os aspectos de funcionalidade do 

sistema de reservas, realizado de forma presencial ou por conferência eletrônica, 

a critério da CODEMIG.  
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4. CONDIÇÕES DE ENTREGA 

4.1. As licitantes melhores classificadas serão requisitadas a apresentar amostra e 

demonstrar o sistema de reservas, no prazo máximo de 10 dias úteis depois de 

notificada, com a finalidade de avaliar o atendimento às especificações constantes do 

edital. O objetivo desta demonstração é provar a completa adequação do produto 

ofertado ao sistema especificado neste Termo de Referência. 

4.1.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar ambiente que permita a 

realização de testes entre a solução de integração da CONTRATADA e da 

CODEMIG, antes da efetivação em ambiente de produção, objeto do contrato; 

4.1.2. Da prova de amostra resultará a emissão do Termo de Recebimento 

Provisório, atestando a capacidade técnica e plena conformidade do sistema às 

exigências deste termo de referência, ou Termo de Recusa do Produto, no caso 

de a solução não ser considerada tecnicamente adequada. 

4.1.3. A partir da notificação de recebimento do Termo de Recusa do Produto, a 

licitante terá 5 (cinco) dias úteis para realizar os ajustes apontados e apresentar 

novamente o produto. Reincidindo a falha apontada inicialmente, a licitante será 

desclassificada. 

4.1.4. A licitante terá 30 (trinta) dias, contados da notificação de entrega do 

Termo de Recebimento Provisório, para providenciar as modificações e 

adaptações necessárias à entrega definitiva do objeto em pleno funcionamento.  

4.2. No caso da ocorrência de incidentes e problemas relacionados à integração, 

constatados na prova de amostra, a CONTRATADA deverá apresentar uma 

metodologia de suporte técnico, bem como canais de atendimento, níveis e contatos 

para escalonamento, SLA para solução de contingência e solução definitiva;  

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Nomear um responsável para representá-la, na execução do contrato, durante o 

período de vigência;  

5.2. Participar, quando convocada pela CODEMIG, de reuniões de alinhamento com os 

servidores da CODEMIG e outros interessados; 

5.3. Adaptar e customizar o sistema às necessidades da CODEMIG, descritas neste 

termo de referência;  

5.4. Não registrar, ou permitir que se registrem em seu sistema, reservas em duplicidade 

ou praticar overbooking; 
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5.5. Atender às reclamações dos clientes sobre as reservas realizadas em até 60 

minutos após o registro do atendimento, por meio de serviço de pós-venda com 

atendimento via internet e/ou telefone, durante o horário comercial. 

5.6. Atender, solucionar e arquivar as reclamações dos usuários acerca do 

funcionamento do sistema de reservas em até 48 horas, sendo facultada à CODEMIG, 

a qualquer tempo e com notificação prévia, o acesso à relatórios analíticos do nível de 

serviço; 

5.7. Responder integralmente pela operação de reservas realizadas dentro da 

plataforma contratada, o que inclui o registro e proteção dos dados de usuários, 

operações de pagamento, transmissão de dados e valores de reserva aos meios de 

hospedagem, e suporte pós-venda;  

5.7.1. As obrigações da CONTRATADA se limitam à sua atuação como 

intermediária da contratação do produto ou serviço, não respondendo pelo 

inadimplemento contratual que diz respeito à prestação e entrega do serviço pela 

empresa afiliada.  

5.7.2. A CONTRATADA é inteiramente responsável pelo conteúdo gráfico e 

textual exibido no sistema de reservas, incluindo o uso de propriedade intelectual 

pertencente a terceiros, descrição de equipamentos, e informações pessoais de 

usuários ou afiliados. 

5.7.3. As condições de contratação deverão ser apresentadas ao usuário, por 

meio do termo de uso, em linguagem clara e objetiva, obedecidas a legislação 

de proteção ao consumidor e outras pertinentes.  

5.8. Responder pelos danos causados diretamente à CODEMIG e seus bens, ou ainda 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

5.9. Comunicar formalmente à CODEMIG, com pelo menos um mês de antecedência, 

qualquer alteração ou implementação de novas rotinas na plataforma comercial, ocasião 

em que a CONTRATADA deve prover toda a documentação e suporte necessários à 

reconciliação dos sistemas às novas rotinas, reservando-se à CODEMIG o direito de 

acatar ou não as alterações propostas. 

5.9.1. Em caso de interrupção dos serviços contratados sem o prévio 

consentimento da CODEMIG, fica a CONTRATADA compelida a ressarcir a 

CODEMIG pelos resultados cessantes e custos de reestabelecimento do serviço 

a ela impostos. 
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5.9.2. Acordo de nível de serviço para atendimento em caso de falha ou 

interrupção na integração entre o Portal e o Sistema de Reservas:  

Situação 

Prazo para 

Solução 

Contingenciada 

Prazo para 

Solução 

Definitiva 

Sanções 

aplicáveis 

Integração 

indisponível 
Até 2 horas úteis 1 dia útil 

Multa: 0,5% do 

valor global do 

contrato por dia 

Integração com 

falhas intermitentes 
Até 6 horas úteis 2 dias úteis 

Multa: 0,2% do 

valor global do 

contrato por dia 

Outras falhas na 

integração 
Até 8 horas úteis 3 dias úteis 

Multa: 0,1% do 

valor global do 

contrato por dia 

 

5.9.3. Os prazos de aplicação das sanções descritas no item 5.9.2 serão 

contabilizados a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da notificação de 

falha de serviço, por meio de endereço eletrônico disponibilizado 

especificamente para o acompanhamento de nível de serviço e atendimento de 

solicitações de intervenção; 

5.10. Fornecer backoffice de acompanhamento da plataforma comercial, com acesso 

em tempo real e via internet, às seguintes informações: inventário de produtos; dados 

de equipamentos; preços de reservas; reservas pendentes, realizadas e canceladas; 

relatórios sintéticos e analíticos de reservas, receitas, e royalties devidos.  

5.10.1. A contratada deverá declarar e demonstrar estas funcionalidades na 

prova de amostra. 

5.11. Efetuar os depósitos oriundos de todos os valores arrecadados a título de royalty 

com as reservas efetivadas por meio da plataforma comercial, em conta corrente da 

CODEMIG, conforme relatório mensal de medição, até o quinto dia útil do mês 

subsequente à apuração. 

5.11.1. Os royalties serão apurados e pagos independentemente de qualquer 

repasse ou negociação feito entre a CONTRATADA e seus afiliados sobre a 

comissão devida.  

5.12. Deferir o registro e adesão de novos afiliados ao sistema de reservas que atendam 

aos critérios estabelecidos pela CONTRATADA apresentados na proposta técnica, 
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sendo vedada a exigência de outros critérios de adesão sem a anuência prévia da 

CODEMIG.  

5.12.1. Fica vedada à CONTRATADA a cobrança de qualquer taxa ou valor 

referente à adesão de novos afiliados. 

5.13. Comprometer-se a manter, pelo menos, a cobertura de afiliados e destinos 

apresentados na proposta comercial, sendo tolerada uma redução de até 5% (cinco por 

cento) sobre o número de produtos (equipamentos, pacotes, passeios) ofertados, 

apresentados na proposta.  

5.14. Zelar pela proteção e uso responsável dos dados fornecidos pelos usuários da 

plataforma, observando a legislação vigente. 

5.15. Informar mensalmente, por meio de relatório específico, o portfólio de afiliados, 

destacando as novas inclusões e eventuais desligamentos. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CODEMIG 

6.1. Proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e documentos necessários 

ao desenvolvimento dos serviços;  

6.2. Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, por meio de agente previamente 

designado, podendo recusar o serviço entregue em desacordo com as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA;  

6.3. Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer 

irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, 

assegurando-lhe prazo para que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas as 

sanções legais e contratuais previstas;  

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

Em atendimento ao objetivo central deste termo de referência, as propostas das 

licitantes serão julgadas na modalidade técnica e preço, e levarão em consideração a 

capacidade de oferta de produtos nos destinos turísticos de Minas Gerais, os 

mecanismos de integração ao Portal, e as respectivas remunerações da licitante sobre 

os afiliados, e da CODEMIG sobre o sistema de reservas.  
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LOTE 1 

7.1. Proposta técnica: A avaliação da proposta técnica (PT) levará em conta a 

pontuação apurada nos fatores Equipamentos (EQ), Experiência (XP) e Mecanismos de 

Integração (MI) descritos a seguir, conforme a equação abaixo: 

PT= EQ + XP + MI 

Para a avaliação da proposta técnica, a licitante deve apresentar: 

a. Especificação analítica do modelo de integração proposta, de acordo com o 

item 3.4, observando a adoção ou não da alternativa de integração optativa 

descrita no item 7.1.3. 

b. Arquivo digital do tipo banco de dados, em formato xls ou compatível, com a 

relação de equipamentos afiliados à licitante, contendo o código identificador 

único do equipamento no sistema, url da página do equipamento, razão social, 

nome fantasia, CNPJ, e localidade, dada por município e distrito municipal, se 

for o caso, de cada equipamento. 

c. Atestados de capacidade técnica que comprovem a experiência da licitante no 

desempenho das atividades relacionadas ao objeto do LOTE 1 deste termo de 

referência. 

A licitante que deixar de apresentar a documentação indicada será 

desclassificada. 

7.1.1. Equipamentos (EQ) – este fator apura a capacidade de oferta de produtos 

nos destinos turísticos de Minas Gerais. 

7.1.1.1. Equipamentos por Destinos Turísticos (EDT) – este fator apura a 

capacidade de oferta de destinos turísticos, expresso pela relação do inventário 

de equipamentos afiliados à licitante, considerando os destinos de Minas Gerais 

que não estão na lista de estratégicos apresentada no quadro do item 7.1.1.2. 

7.1.1.2. Equipamentos por Destino Estratégico (EDE) – este fator apura a 

capacidade de oferta de destinos turísticos, expresso pela relação do inventário 

de equipamentos afiliados à Licitante por município ou localidade considerado 

estratégico para o turismo do estado, conforme apresentado na tabela abaixo: 

Item Destino 

Estratégico* 

Pontuação Máxima 

por Destino (Pmd) 

1 Araxá 10 

2 Belo Horizonte 10 

3 Betim 10 
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4 Conselheiro 

Lafaiete 

10 

5 Contagem 10 

6 Diamantina 10 

7 Divinópolis 10 

8 Ipatinga 10 

9 Itabira 10 

10 Juiz de Fora 10 

11 Montes Claros 10 

12 Ouro Preto 10 

13 Pouso Alegre 10 

14 São João del-Rei 10 

15 Sete Lagoas 10 

16 Tiradentes 10 

17 Uberaba 10 

18 Uberlândia 10 

19 Varginha 10 

*Estes destinos foram definidos no Plano Estratégico para o Desenvolvimento 

Sustentável do Turismo em Minas Gerais elaborado pela Fundação João 

Pinheiro em 2016. 

O cálculo do EQ será obtido pelo número total declarado de equipamentos 

ofertados pela licitante, distribuídos por Equipamentos por Destino Estratégico 

(EDE) e somados aos Equipamentos por Destinos Turísticos (EDT).  

 

Os equipamentos serão avaliados conforme tabela abaixo e limitados pela 

Pontuação Máxima por destino (Pmd), sendo considerados no máximo 10 (dez) 

equipamentos por destino.  

Equipamentos Pontuação por equipamento 

EDE 1,0 

EDT 0,5 

 

Os valores resultantes dos cálculos da EQ de cada destino serão somados para 

obter a pontuação total da licitante neste quesito, conforme a equação abaixo: 

𝐸𝑄 = 𝐸𝐷𝐸 + 𝐸𝐷𝑇 
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7.1.2. Experiência (XP) – apura a experiência na prestação de serviços técnicos 

relacionados ao objeto do LOTE 1 deste termo de referência, comprovados por 

meio de atestados de capacidade técnica, que comprove o tempo empregado no 

desempenho destas atividades. A pontuação do fator será dada pela quantidade 

de pontos atribuídos ao tempo de experiência conforme tabela abaixo: 

Tempo de 

experiência 

DOIS ANOS  TRÊS ANOS  QUATRO OU MAIS 

ANOS  

Pontuação 6 pontos  12 pontos  24 pontos  

 

7.1.3. Mecanismos de Integração (MI) – este fator pontuará a oferta de uma 

alternativa de integração do serviço de reservas ao Portal, de acordo com as 

especificações a seguir: 

 

 Por meio de um webservice, é submetida uma pesquisa ao inventário de 

equipamentos do serviço, com os parâmetros “destino”, “período da viagem” 

e “quantidade de hotéis”. 

o Quantidade de hotéis será o número desejado de equipamentos que 

o sistema deve obter de retorno, de forma randômica, definido pelas 

opções “N” para um número previamente especificado ou “*” para 

todos. 

 Como resultado, o sistema deve retornar o Identificador, nome do hotel, URL, 

nota de avaliação e valor da diária. O valor da diária será baseado na regra 

de “uma diária, em quarto simples, para duas pessoas”. 

 

A pontuação deste fator será dada pelo atendimento integral, devidamente 

comprovado, do mecanismo de integração apresentado pela licitante às 

condicionantes descritas, no valor de 40 pontos.  

 

A adequação a esta alternativa de integração é opcional e facultada à licitante. 

O não atendimento a este critério não ensejará a desclassificação da licitante, 

que neste caso deixará de aferir a pontuação atribuída ao critério. 
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LOTE 2 

7.2. Proposta técnica: A avaliação da proposta técnica (PT) levará em conta a 

pontuação apurada nos fatores Pacotes/Passeios Turísticos (PPT), Experiência (XP), 

Mecanismos de Integração (MI), conforme a equação abaixo: 

𝑃𝑇 = 𝑃𝑃𝑇 + 𝑋𝑃 +𝑀𝐼 

Para a avaliação da proposta técnica, a licitante deve apresentar: 

a. Especificação analítica do modelo de integração proposta, de acordo com o 

item 3.4, observando a adoção ou não da alternativa de integração optativa 

descrita no item 7.2.3. 

b. Arquivo digital do tipo banco de dados, em formato xls ou compatível, com a 

relação de produtos (pacotes e passeios turísticos) afiliados ao licitante, 

contendo o código identificador único do equipamento no sistema, url da página 

do equipamento, razão social, nome fantasia, CNPJ, e localidade, dada por 

município e distrito municipal, se for o caso, de cada pacote/passeio turístico. 

c. Atestados de capacidade técnica que comprovem a experiência do licitante no 

desempenho das atividades relacionadas ao objeto do LOTE 2 deste termo de 

referência. 

A licitante que deixar de apresentar a documentação indicada será 

desclassificada. 

7.2.1. Pacotes/Passeios Turísticos (PPT) – este fator apura a capacidade de 

oferta de pacotes/passeios turísticos em destinos, expresso pela relação dos 

municípios atendidos no inventário de produtos cadastrados na plataforma da 

Licitante. 

7.2.1.1. Pacotes Turísticos (PCT) - o cálculo do PCT será obtido pelo número 

total de municípios identificados nos Pacotes Turísticos ofertados pela licitante 

no Estado de Minas Gerais. Cada município será avaliado com 1 (um) ponto por 

pacote turístico apresentado, sendo  limitado a pontuação máxima de 5 pontos 

por município. 

 

7.2.1.2. Passeios Turísticos (PST) - o cálculo do PST será obtido pelo número 

total de municípios identificados nos Passeios Turísticos ofertados pela licitante 

no Estado de Minas Gerais. Cada município será avaliado com 1 (um) ponto por 

passeio turístico apresentado, sendo  limitado a pontuação máxima de 3 pontos 

por município. 



 
 

Página 64 de 87 

 
 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 

Os valores resultantes dos cálculos da PPT de cada destino serão somados para 

obter a pontuação total da licitante neste quesito, conforme a equação abaixo: 

𝑃𝑃𝑇 = 𝑃𝐶𝑇 + 𝑃𝑆𝑇 

7.2.2. Experiência (XP) – apura a experiência na prestação de serviços técnicos 

relacionados ao objeto do LOTE 2 deste termo de referência, comprovados por 

meio de atestados de capacidade técnica, que comprove o tempo empregado no 

desempenho destas atividades. A pontuação do fator será dada pela quantidade 

de pontos atribuídos ao tempo de experiência conforme tabela abaixo: 

Tempo de 

experiência 

DOIS ANOS  TRÊS ANOS  QUATRO OU MAIS 

ANOS  

Pontuação 6 pontos  12 pontos  24 pontos  

 

7.2.3. Mecanismos de Integração (MI) – este fator pontuará a oferta de uma 

alternativa de integração do serviço de reservas ao Portal, de acordo com as 

especificações a seguir: 

 

 Por meio de um webservice, é submetida uma pesquisa ao inventário de 

equipamentos do serviço, com o parâmetro “destino”. 

o Quantidade de pacotes/passeios será o número desejado de opções 

que o sistema deve obter de retorno, de forma randômica, definido 

pelas opções “N” para um número previamente especificado ou “*” 

para todos. 

 Como resultado, o sistema deve retornar o identificador, nome do 

pacote/passeio, URL, nota de avaliação e valor do pacote/passeio. 

 

A pontuação deste fator será dada pelo atendimento integral, devidamente 

comprovado, do mecanismo de integração apresentado pelo licitante às 

condicionantes descritas, no valor de 40 pontos.  

 

A adequação a esta alternativa de integração é opcional e facultada à licitante. 

O não atendimento a este critério não ensejará a desclassificação da licitante, 

que neste caso deixará de aferir a pontuação atribuída ao critério. 

 

7.3. Proposta comercial: 



 
 

Página 65 de 87 

 
 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 

A avaliação deste critério, será feita da mesma forma para os LOTES 1 e 2, e sua 

respectiva pontuação, serão dados pela soma das pontuações nos quesitos 

Contribuição do Royalty (CR) e Comissão (CO). 

𝑃𝐶 = 𝐶𝑅 + 𝐶𝑂 

7.3.1. A Contribuição do Royalty (CR) será obtida por meio do valor do Royalty 

sobre a Comissão (RC) ofertado pelo licitante, multiplicado pelo ponderador 3 

(três). 

𝐶𝑅 = 100 × (𝑅𝐶 × 3) 

7.3.2. A pontuação da Comissão (CO) será dada pela quantidade de pontos 

atribuídos a Comissão máxima ofertada pela licitante aos afiliados conforme 

tabela abaixo: 

Comissão Até 15% 16 a 20% 21% a 25% Acima de 26%  

Pontuação 35 pontos  20 pontos  10 pontos 4 pontos  

 

7.3.3. O Royalty sobre a Comissão (RC) deve ser igual ou maior a 15% (quinze 

por cento). RC ≥ 15%. Será desclassificada a proposta que não se enquadrar no 

intervalo indicado. 

7.3.4. A Comissão Máxima ofertada pela licitante limitará o valor máximo de 

Comissão que poderá ser cobrado de qualquer afiliado localizado no estado de 

Minas Gerais durante a vigência do contrato. A Comissão Máxima considerada 

deverá ser o valor cobrado do afiliado relacionado ao objeto do lote em que a 

licitante estará concorrendo. 

7.3.5. A Comissão Máxima representará um teto à comissão cobrada do Afiliado, 

sendo livre a negociação caso a caso entre a CONTRATADA e o Afiliado, desde 

que respeitado este limite.  

7.4. Cálculo do Valor de Contribuição: apurados os quesitos de avaliação, as licitantes 

serão classificadas por ordem decrescente sobre o resultado do índice VC, de acordo 

com a fórmula abaixo. Será considerado vencedor a licitante que apresentar o maior 

Valor de Contribuição (VC). 

𝑉𝐶 = 𝑃𝑇 + 𝑃𝐶 

7.5. Em caso de empate, o critério de desempate será a quantidade total de 

equipamentos para o LOTE 1 e destinos atendidos para o LOTE 2, ofertados no sistema 

de reservas da licitante, instalados no território do estado de Minas Gerais. 

7.6. Todos os cálculos e resultados utilizarão duas casas decimais de precisão. 
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7.6.1. Todas as porcentagens utilizadas nos cálculos serão representadas na 

forma de fração. 

7.7. Para o LOTE 1, os equipamentos serão identificados e individualizados pelo número 

de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica). Não serão contabilizados as filiais ou 

edificações anexas sem CNPJ. 

7.8. Para o LOTE 2, os destinos serão contabilizados a partir dos pacotes /passeios 

apresentados na proposta técnica. Será considerado como destino os municípios 

discriminados nos pacotes e estes serão limitados a 5 (cinco) pontos. 

7.9. A CODEMIG realizará fiscalização e controle, rotineiramente, mediante análise e 

verificação da relação de produtos apresentados. 

 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA HABILITAÇÃO 

Para a realização desse trabalho, a CONTRATADA deverá cumprir as seguintes 

exigências técnicas: 

8.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características com o objeto da licitação, através da apresentação de atestados de 

desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, 

com indicação do fornecimento, qualidade do atendimento e dos serviços prestados, 

cumprimento de prazos e demais condições do fornecimento.  

Os atestados deverão conter: 

8.1.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, 

endereço, telefone, fax); 

 8.1.2. Local e data de emissão; 

8.1.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela 

veracidade das informações; 

 8.1.4. Período de fornecimento/prestação de serviço; 

8.1.5. Endereço do site que possui solução compatível com o objeto da licitação. 

8.2. Conceder prova de contar em seu portfólio com no mínimo 100 equipamentos para 

o LOTE 1, no território de Minas Gerais. 

8.3. Apresentar os dados e critérios utilizados pela licitante para a adesão de novos 

afiliados e seus respectivos produtos. 

8.4. Formalização de que a solução da CONTRATADA permite integração com a 

solução da CODEMIG; O Portal está sendo desenvolvido nas seguintes tecnologias: 

PHP 5.4 ou superior, Framework Laravel, MySQL 5 ou superior com Apache 2 ou 

superior;  
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8.5. Apresentação de manual técnico referente à integração da solução da 

CONTRATADA, bem como a especificação da plataforma de desenvolvimento, o 

detalhamento de requisitos técnicos e funcionais necessários (obrigatórios e opcionais), 

formato de comunicação e demais informações pertinentes à integração; 

 

9. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA 

9.1. Para participação do processo licitatório a empresa deverá apresentar balanço 

patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizadas por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data 

de apresentação da proposta. 

9.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período 

de existência da sociedade. 

9.3. Todos os documentos contábeis deverão conter as assinaturas do responsável da 

empresa e do profissional de contabilidade habilitado e devidamente registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade. 

9.4. Caso a empresa esteja cadastrada no Sistema Público de Escrituração Digital – 

SPED, deverá apresentar, nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal do 

Brasil nº 1.420 de 19 de dezembro de 2013e do Decreto nº 1.800 de 30 de janeiro de 

1996 e alterações posteriores, a seguinte documentação, extraída das fichas do Livro 

Digital: 

I. Termos de Abertura e Encerramento do Livro Digital; 

II. Balanço Patrimonial; 

III. Demonstrativo de Resultado do Exercício; 

IV. Recibo de entrega emitido pelo Sped. 

10. VIGÊNCIA 

10.1. O contrato de serviço celebrado entre a CODEMIG e a licitante vencedora terá 

vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da lei vigente. 

10.2.  A prorrogação do contrato dependerá sempre de expressa concordância da 

CODEMIG e solicitação da CONTRATADA, feita em até 60 (sessenta) 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 serviço.  
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11. VALOR 

11.1. Para todos os fins, o contrato de prestação de serviços oriundo do resultado da 

licitação terá valor estipulado em R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

11.2. Esse valor é uma estimativa e se refere ao período total da contratação, ou seja, 

12 (doze) meses, proveniente da expectativa de receita da CODEMIG a título de 

royalties sobre os serviços da contratada. 

 

 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2017. 

 

Edinea Arcanjo Hosken 

Gerência de Promoção e Comercialização de Ativos 
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ANEXO I (a) – LOTE 1: FLUXOGRAMA BÁSICO DE OPERAÇÃO – PERSPECTIVA DO USUÁRIO e AMBIENTE DE INTERAÇÃO 
 
Legenda: Tipo Requisição do Usuário 
 Tipo Resposta do Sistema 
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ANEXO I (b) – LOTE 2: FLUXOGRAMA BÁSICO DE OPERAÇÃO – PERSPECTIVA DO USUÁRIO e AMBIENTE DE INTERAÇÃO 
 
Legenda: Tipo Requisição do Usuário 
 Tipo Resposta do Sistema 
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ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
 
Pela presente carta, credenciamos, junto à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG, para efeito de acompanhamento dos 

trâmites da TOMADA DE PREÇOS  nº 08/2017, 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 2017. 

  

  

(Assinatura dos responsáveis legais sobre carimbo) 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO 

EDITAL E ANEXOS 

 
Belo Horizonte - MG em Data: ___/___/____ 
 
Assunto: TOMADA DE PREÇOS  08/2017 
    
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVAS EM ACOMODAÇÕES 

TEMPORÁRIAS PELA INTERNET E DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE 

RECEPTIVOS E DE AGÊNCIAS DE TURISMO. 

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 executivos. 
  
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 TOMADA DE PREÇOS  08/17, 
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:                        
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO (ausência de impedimentos) 
  
  
  

DECLARAÇÃO 
  
  
  
  
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 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO (Inciso v, art. 27, Lei 8.666/93) 
  
 
 
 

DECLARAÇÃO 

  

  

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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ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO 
 

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVAS EM ACOMODAÇÕES TEMPORÁRIAS 

PELA INTERNET E DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE RECEPTIVOS E DE 

AGÊNCIAS DE TURISMO. 

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS 

GERAIS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.791.581/0001-55, com sede em 

Belo Horizonte/MG, na Rua Manaus, nº 467, Bairro Santa Efigênia, CEP. 

30.150-350, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social 

denominada CODEMIG, e a ..........................................................., inscrito 

no CNPJ/MF sob o nº ................................................, portador da Insc. 

Estadual nº........e da Insc. Municipal nº..........., com endereço na ..........., nº 

......., Bairro ........, ......................./........, neste ato representada por seu 

................................., doravante denominada CONTRATADA, celebram nos 

termos da Lei 8.666 de 21.06.93, com as modificações posteriores e em 

decorrência da licitação, TOMADA DE PREÇO n° 08/2017, Processo 

Interno 157/17, o presente contrato, conforme cláusulas e condições a 

seguir especificadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a prestação, pela CONTRATADA, a contratação de 

serviço de reservas em acomodações temporárias pela internet e de comercialização de 

produtos de receptivos e de agências de turismo, de acordo com as especificações do Termo 

de Referência – Anexo I deste edital, com o objetivo de integrá-lo e torná-lo acessível aos 

usuários do Portal Minas Gerais (minasgerais.com.br) e outros domínios na web designados 

pela CODEMIG, conforme as especificações constantes do Edital TOMADA DE PREÇOS  

08/2017 e seus anexos. 

 

LOTE 1: Contratação de serviço de reservas em acomodações temporárias pela internet. 

OU 

LOTE 2: Contratação de serviço de comercialização de pacotes e passeios turísticos pela 

internet.  
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CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DOCUMENTOS 

CONTRATUAIS 

Integram o presente contrato o edital e demais documentos vinculados à TOMADA DE 

PREÇOS  08/2017, bem como a proposta apresentada pela CONTRATADA, datada de 

__/__/2017 e anexos, que passam a fazer parte integrante do presente instrumento, 

independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos trabalhos a 

serem executados estão indicadas nos ANEXOS do Edital da TOMADA DE 

PREÇOS, que constituem parte integrante deste Contrato, 

independentemente de transcrição, e que a CONTRATADA se obriga a 

obedecer. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de manifestar a divergência entre 

as disposições desses documentos e as deste Contrato, prevalecerão 

sempre às disposições do Edital. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

A CONTRATADA remunerará a CODEMIG, mensalmente, em moeda corrente, a título de 

royalty, a quantia correspondente ao percentual de _______% (por extenso) dos valores 

arrecadados com as reservas efetivadas por meio da plataforma comercial. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os royalties serão apurados e pagos 

independentemente de qualquer repasse ou negociação feito entre a 

CONTRATADA e seus afiliados sobre a comissão devida 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A remuneração se dará por meio de depósito 

bancário em conta designada pela CODEMIG, até o 5º (quinto) dia útil do 

mês subsequente ao da apuração, conforme relatório mensal de medição, 

atestado por representante da CODEMIG designado para este fim. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O preço contratual é independente de qualquer 

encargo ou tributo, cabendo à CONTRATADA o pagamento de todos os 

impostos, encargos ou custos, diretos ou indiretos, que incidam ou venham 

a incidir sobre o objeto deste Contrato, bem como todos os pagamentos das 

despesas decorrentes da execução deste Contrato, nos termos licitados. 



 
 

Página 77 de 87 
Tomada de Preços 08/2017 

 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 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

O prazo do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados da publicação do extrato do 

contrato na imprensa oficial – “Minas Gerais”, observado o cronograma de execução dos 

trabalhos, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8666/93. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação do contrato dependerá sempre 

de expressa concordância da CODEMIG e solicitação da CONTRATADA, 

feita em até 60 (sessenta) 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 serviço.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Decorrido o prazo de 01 (um) ano da data de 

apresentação da proposta, o valor dos serviços poderá ser reajustado com 

aplicação do INPC dos últimos 12 meses imediatamente anteriores. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Ocorrendo a hipótese de alteração legal do prazo 

de reajuste estabelecido neste Edital, o contrato decorrente desta TOMADA 

DE PREÇOS se adequará de pronto às condições que vierem a ser 

estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo no tocante à política 

econômica brasileira, se delas divergentes 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  

Toda e qualquer comunicação, ordens de serviço, reclamações, imposição de multas 

intimações e outras, entre a CODEMIG e a CONTRATADA, serão sempre transmitidas por 

escrito e devidamente registradas, devendo ser protocolizadas as correspondências 

encaminhadas pela CONTRATADA, pois só desta forma produzirão efeito. 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CODEMIG poderá, em qualquer época, 

suspender ou paralisar temporariamente, no todo ou em parte, a execução 

dos serviços, hipótese em que a CONTRATADA receberá os valores dos 

serviços aceitos e realizados até a data da suspensão ou paralisação. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica expressamente pactuado que, se 

porventura a CODEMIG for autuada, notificada, intimada, citada ou 

condenada, em razão do não cumprimento em época própria de qualquer 

obrigação atribuível à CONTRATADA, originária deste Contrato, seja de 

natureza fiscal, trabalhista, previdenciária, seja de qualquer outra espécie, 

assistir-lhe-á o direito de reter os pagamentos devidos, até que a 

CONTRATADA satisfaça a respectiva obrigação, liberando a CODEMIG de 

eventual autuação, notificação, intimação ou condenação. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das demais obrigações previstas no neste contrato e no Termo de Referência, compete 

à CONTRATADA: 

6.1. Cumprir, dentro dos prazos assinalados, as obrigações contratadas; 

6.2. Realizar os trabalhos em estrita observância das normas éticas e técnicas aplicáveis, 

respondendo pela correção e qualidade dos serviços, atendendo todas as exigências 

legais; 

6.3. Responsabilizar-se pela correta utilização das informações disponibilizadas; 

6.4. Responder pela correção e qualidade dos serviços, nos termos da proposta 

apresentada, e ainda que autorizada a sua execução por terceiros, observadas as 

normas éticas e técnicas aplicáveis; 

6.5. Indicar por escrito um representante para, em seu nome, coordenar a execução dos 

serviços, com poderes para deliberar sobre todas as questões da CODEMIG ou de 

órgãos fiscalizadores, relacionadas com o presente Contrato; 

6.6. Participar à CODEMIG a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar 

ou impedir a conclusão dos trabalhos, no todo ou em parte, indicando as medidas para 

saneamento da questão; 

6.7. Participar, quando convocada pela CODEMIG, de reuniões de alinhamento com os 

servidores da CODEMIG e outros interessados; 

6.8. Facilitar à CODEMIG a inspeção dos trabalhos, devendo prestar todos os informes e 

esclarecimentos solicitados; 

6.9. Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução dos serviços, 

assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e quaisquer ônus 

trabalhistas e previdenciários; 
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6.10. Providenciar junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de 

taxas e emolumentos, incumbindo-se da obtenção das licenças necessárias à 

prestação dos serviços contratados; 

6.11. Responder administrativa e civilmente pelos eventuais danos causados diretamente à 

CODEMIG e a terceiros, decorrente de culpa ou dolo seus ou de seus prepostos na 

execução dos serviços contratados cumprindo-lhe, quando envolvidos terceiros, 

promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou 

extrajudiciais necessárias; 

6.12. 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; 

6.13. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 

6.14. Nomear um responsável para representá-la, na execução do contrato, durante o 

período de vigência;  

6.15. Participar, quando convocada pela CODEMIG, de reuniões de alinhamento com os 

servidores da CODEMIG e outros interessados; 

6.16. Adaptar e customizar o sistema às necessidades da CODEMIG, descritas neste termo 

de referência;  

6.17. Não registrar, ou permitir que se registrem em seu sistema, reservas em duplicidade 

ou praticar overbooking; 

6.18. Atender às reclamações dos clientes sobre as reservas realizadas em até 60 minutos 

após o registro do atendimento, por meio de serviço de pós-venda com atendimento 

via internet e/ou telefone, durante o horário comercial. 

6.19. Atender, solucionar e arquivar as reclamações dos usuários acerca do funcionamento 

do sistema de reservas em até 48 horas, sendo facultada à CODEMIG, a qualquer 

tempo e com notificação prévia, o acesso à relatórios analíticos do nível de serviço; 

6.20. Responder integralmente pela operação de reservas realizadas dentro da plataforma 

contratada, o que inclui o registro e proteção dos dados de usuários, operações de 

pagamento, transmissão de dados e valores de reserva aos meios de hospedagem, e 

suporte pós-venda;  

6.21. As obrigações da CONTRATADA se limitam à sua atuação como intermediária da 

contratação do produto ou serviço, não respondendo pelo inadimplemento contratual 

que diz respeito à prestação e entrega do serviço pela empresa afiliada.  
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6.22. A CONTRATADA é inteiramente responsável pelo conteúdo gráfico e textual exibido 

no sistema de reservas, incluindo o uso de propriedade intelectual pertencente a 

terceiros, descrição de equipamentos, e informações pessoais de usuários ou 

afiliados. 

6.23. As condições de contratação deverão ser apresentadas ao usuário, por meio do termo 

de uso, em linguagem clara e objetiva, obedecidas a legislação de proteção ao 

consumidor e outras pertinentes.  

6.24. Responder pelos danos causados diretamente à CODEMIG e seus bens, ou ainda a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

6.25. Comunicar formalmente à CODEMIG, com pelo menos um mês de antecedência, 

qualquer alteração ou implementação de novas rotinas na plataforma comercial, 

ocasião em que a CONTRATADA deve prover toda a documentação e suporte 

necessários à reconciliação dos sistemas às novas rotinas, reservando-se à 

CODEMIG o direito de acatar ou não as alterações propostas. 

6.26. Em caso de interrupção dos serviços contratados sem o prévio consentimento da 

CODEMIG, fica a CONTRATADA compelida a ressarcir a CODEMIG pelos resultados 

cessantes e custos de reestabelecimento do serviço a ela impostos. 

6.27. Acordo de nível de serviço para atendimento em caso de falha ou interrupção na 

integração entre o Portal e o Sistema de Reservas:  

Situação 
Prazo para 

Solução 
Contingenciada 

Prazo para 
Solução 

Definitiva 

Sanções 
aplicáveis 

Integração 
indisponível 

Até 2 horas úteis 1 dia útil 
Multa: 0,5% do 
valor global do 
contrato por dia 

Integração com 
falhas intermitentes 

Até 6 horas úteis 2 dias úteis 
Multa: 0,2% do 
valor global do 
contrato por dia 

Outras falhas na 
integração 

Até 8 horas úteis 3 dias úteis 
Multa: 0,1% do 
valor global do 
contrato por dia 

6.28. Os prazos de aplicação das sanções descritas no item 5.9.2 serão contabilizados a 

partir do recebimento, pela CONTRATADA, da notificação de falha de serviço, por 

meio de endereço eletrônico disponibilizado especificamente para o acompanhamento 

de nível de serviço e atendimento de solicitações de intervenção; 

6.29. Fornecer backoffice de acompanhamento da plataforma comercial, com acesso em 

tempo real e via internet, às seguintes informações: inventário de produtos; dados de 

equipamentos; preços de reservas; reservas pendentes, realizadas e canceladas; 

relatórios sintéticos e analíticos de reservas, receitas, e royalties devidos.  
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6.30. A contratada deverá declarar e demonstrar estas funcionalidades na prova de amostra. 

6.31. Efetuar os depósitos oriundos de todos os valores arrecadados a título de royalty com 

as reservas efetivadas por meio da plataforma comercial, em conta corrente da 

CODEMIG, conforme relatório mensal de medição, até o quinto dia útil do mês 

subsequente à apuração. 

6.32. Os royalties serão apurados e pagos independentemente de qualquer repasse ou 

negociação feito entre a CONTRATADA e seus afiliados sobre a comissão devida.  

6.33. Deferir o registro e adesão de novos afiliados ao sistema de reservas que atendam 

aos critérios estabelecidos pela CONTRATADA apresentados na proposta técnica, 

sendo vedada a exigência de outros critérios de adesão sem a anuência prévia da 

CODEMIG.  

6.34. Fica vedada à CONTRATADA a cobrança de qualquer taxa ou valor referente à 

adesão de novos afiliados. 

6.35. Comprometer-se a manter, pelo menos, a cobertura de afiliados e destinos 

apresentados na proposta comercial, sendo tolerada uma redução de até 5% (cinco 

por cento) sobre o número de produtos (equipamentos, pacotes, passeios) ofertados, 

apresentados na proposta.  

6.36. Zelar pela proteção e uso responsável dos dados fornecidos pelos usuários da 

plataforma, observando a legislação vigente. 

6.37. Informar mensalmente, por meio de relatório específico, o portfólio de afiliados, 

destacando as novas inclusões e eventuais desligamentos. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A omissão, ainda que eventual, da fiscalização da 

CODEMIG, no desempenho de suas atribuições, não eximirá a 

CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execução das obras e 

serviços contratados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CODEMIG 

Além das demais obrigações previstas no neste contrato e no Termo de Referência compete 

a CODEMIG: 

 

7.1. Fiscalizar os trabalhos executados e, a seu critério, alterar a prestação dos serviços 

respeitados os limites legais; 

7.2. Proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e documentos necessários ao 

desenvolvimento dos serviços; 
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7.3. Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, por meio de agente previamente designado, 

podendo recusar o serviço entregue em desacordo com as obrigações assumidas pela 

CONTRATADA; 

7.4. Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer 

irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, 

assegurando-lhe prazo para que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas as 

sanções legais e contratuais previstas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – SIGILO 

A CONTRATADA compromete-se a manter sigilo absoluto sobre quaisquer documentos ou 

informações de caráter técnico ou não, que venha a obter em razão da execução dos serviços 

objeto deste Contrato, sejam de interesse da CODEMIG, de seus contratados ou de terceiros, 

respondendo, na forma da Lei Civil e/ou Penal vigente e aplicável ao caso. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES FISCAIS E TRABALHISTAS 

Constituem ônus de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA 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. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Compete à CONTRATADA 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 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Os serviços objeto do presente Contrato serão fiscalizados por órgão, comissão ou técnico 

designado pela CODEMIG, denominado simplesmente FISCALIZAÇÃO, independentemente 

de qualquer outra supervisão, assessoramento ou acompanhamento dos serviços que 

venham a ser determinados pela CODEMIG, a seu exclusivo juízo. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – As atividades de acompanhamento e 

fiscalização da CODEMIG serão desenvolvidas por pessoal próprio, 

podendo realizar-se a qualquer momento, obrigando-se a CONTRATADA 

colaborar para sua realização, sem qualquer ônus adicional. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA declara aceitar, 

expressamente, as atividades de acompanhamento e fiscalização da 

CODEMIG, obrigando-se a contribuir para a manutenção de ambiente de 

harmonia e cooperação necessário ao cumprimento do objeto deste 

contrato.   

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A ação ou omissão, total ou parcial, da 

FISCALIZAÇÃO não exime a CONTRATADA de qualquer responsabilidade 

quanto à qualidade e exatidão dos serviços por ela executados, nem em 

nada diminui ou atenua suas responsabilidades, inclusive perante terceiros, 

por quaisquer irregularidades cometidas por seus empregados, prepostos 

ou contratados. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Todas as ordens, comunicados, instruções, 

reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e 

a CONTRATADA, serão realizados por escrito, devendo ser anotadas em 

registro próprio, onde deverá constar o ciente das partes, nas ocasiões 

devidas, assim como as providências tomadas e seus efeitos, não sendo 

levadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens 

ou declarações verbais. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA ficará obrigada a retirar dos 

locais de trabalho os empregados, contratados ou prepostos que venham a 

criar embaraços à FISCALIZAÇÃO, bem como remover qualquer material 

ou equipamento que não esteja de acordo com as especificações aprovadas 

para a execução dos serviços. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - Cabe exclusivamente à CONTRATADA a 

responsabilidade perante terceiros por quaisquer irregularidades apuradas 

pela fiscalização da CODEMIG em decorrência deste Contrato. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - À fiscalização compete: 

a)  Relatar, em tempo hábil, ocorrências ou circunstâncias que possam 

acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a 

terceiros; 

b)  Esclarecer, prontamente, as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela 

CONTRATADA, através de correspondência protocolada; 

c)  Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à 

CONTRATADA, determinando as providências necessárias à correção das 

falhas observadas; 

d)  Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado ou não especificado e 

estipular prazo para sua retificação; 

e)  Zelar pelo cumprimento integral deste Contrato; 

f) Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os serviços 

contratados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –DO INADIMPLEMENTO 

A CONTRATADA ficará sujeita a penalidades conforme artigo 87 da Lei 8666/93 e, se der 

causa à resolução deste ajuste, por inadimplemento de cláusula contratual, pagará multa 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, independentemente das demais 

cominações legais. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado na execução dos serviços 

sujeitará a CONTRATADA à multa moratória de 0,067% (zero vírgula zero 

sessenta e sete por cento), por dia de atraso, sobre o valor do fornecimento 

ou dos serviços não realizados, até o limite máximo de 30 (trinta) dias; 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Após o 30º (trigésimo) dia de atraso, a 

CODEMIG poderá dar por rescindido o Contrato, na forma da Lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes mediante aviso 

por escrito à outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, podendo ainda, ocorrer: 

a) por ato unilateral e escrito da CODEMIG, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 

XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93. 
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b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 

desde que haja conveniência para a CODEMIG. 

c) por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições. 

d) decretação de falência, dissolução judicial ou qualquer alteração social da 

CONTRATADA que prejudique a sua capacidade de executar fielmente o Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

A CONTRATADA obriga-se, durante a vigência do contrato, à manutenção de habilitação 

requerida para participação no processo licitatório, comprovando, sempre que exigido pela 

CODEMIG, sua regularidade em relação aos encargos legais e previdências. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA NOVAÇÃO 

A abstenção, pela CODEMIG, do exercício dos direitos que lhe são assegurados neste 

contrato, ou a tolerância no cumprimento de qualquer obrigação contratada, 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 DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO/CESSÃO 

A CONTRATADA obriga-se a não subcontratar os serviços objeto do presente contrato. Na 

hipótese de fornecimento e serviços que, por sua natureza, reclamem execução por terceiros, 

a CODEMIG poderá autorizar a subcontratação, ficando a CONTRATADA, relativamente ao 

objeto subcontratado, direta e solidariamente responsável, técnica e civilmente, devendo 

promover a cessação imediata das atividades da subcontratada, quando solicitado pela 

CODEMIG. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de subcontratação não será admitida a 

dedução do valor da retenção previdenciária. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO VALOR CONTRATUAL 

Para efeitos de controle orçamentário, previsão financeira, representação legal e eventuais 

penalidades, estima-se o valor deste contrato em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) LOTE 1 ou 
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R$ 30.000,00 (trinta mil reais) LOTE 2.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

As despesas decorrentes do contrato correrão por conta de recursos próprios da CODEMIG. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS E GERAIS 

Aplica-se à execução deste instrumento e, especialmente aos casos omissos, a Lei Federal 

8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal 12.846/13, regulamentada pelo Decreto 

Federal 8.420/15, Lei Complementar nº. 123/06 e alterações posteriores, Lei Estadual 

13.994/01, regulamentada pelo Decreto Estadual 45.902/12, Decreto Estadual 44.630/07 e 

demais legislações pertinentes à espécie. 

 

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 

CONTRATADA com outrem e a cessão ou transferência do objeto 

contratado, desde que a sucessora, associada ou cessionária preencha 

todas as condições exigidas da CONTRATADA 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 preços a fim de adequá-los a essas modificações, compensando-

se, na primeira oportunidade, quaisquer diferenças decorrentes dessas 

alterações. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA 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, salvo com 
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autorização prévia e por escrito da CODEMIG. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – 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 03 (três) vias de 

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

 

Belo Horizonte,     de                       de 2017. 

 

 

 

(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: 

  


