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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS – 
CODEMIG.  

 
LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 06/2017- MODO DE DISPUTA FECHADO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MELHOR CONTEÚDO ARTÍSTICO 
 

OBJETO: EDITAL DE SELEÇÃO PARA PREMIAR OS DISTRITOS 
INDUSTRIAIS DA CODEMIG (MUNICIPALIZADOS OU NÃO) COM AS 
GOVERNANÇAS MAIS BEM ESTRUTURADAS 
 
PROCESSO INTERNO N°: 428/17– ECM: 41.752  
 

RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES  
 

DATA: até 31/01/2018 

HORÁRIO: de 08:00 às 18:00 (horário de Brasília – DF), em dias úteis 

LOCAL: Rua Manaus, n° 467, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP 
30150-350 – Sede da CODEMIG.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS 
GERAIS-CODEMIG, CNPJ 19.791.581/0001-55, com fundamento na Lei n° 
13.303 de 01 de julho de 2016 e no seu Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos, disponível no endereço eletrônico www.codemig.com.br, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que está aberta a Licitação n° 
06/2017 - MODO DE DISPUTA FECHADO e critério de julgamento MELHOR 
CONTEÚDO ARTÍSTICO, observando-se as condições estabelecidas neste 
Edital e nos Anexos que o integram. 
 
1.2. O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados 
gratuitamente no endereço eletrônico www.codemig.com.br ou na sede da 
CODEMIG, junto à Comissão Permanente de Licitação – CPEL, em seu 
endereço na Rua Manaus, n° 467, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, 
CEP 30150-350, 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, a partir do dia 19 de dezembro_de 2017, de 09:00 às 12:00 hs e 
das 14:00 às 17:00 hs, de segunda à sexta-feira. 
 
1.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão o horário de Brasília/DF. 
 
1.4. As informações constantes neste Edital e em seus Anexos são 
complementares entre si, de modo que todas devem ser consideradas para os 
fins a que se destinam.  
 
1.5. Futuras alegações relacionadas com o desconhecimento de quaisquer 
informações constantes deste Edital e seus Anexos não serão consideradas e/ou 
admitidas, inclusive quando da execução do contrato ou instrumento 
equivalente. 

 
1.6. Em caso de eventual conflito entre previsões constante no edital e seus 
Anexos, prevalecerão as disposições do edital, do Termo de Referência – Anexo 
I e da minuta contratual – Anexo II, nessa ordem.  
  

http://www.codemig.com.br/
http://www.codemig.com.br/
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2. DA DISCIPLINA LEGAL 

 
2.1. A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal n° 13.303, de 01 de julho 
de 2016, pelo Decreto Estadual n° 47.154 de 20 de fevereiro de 2017, pelas 
demais disposições legais correlatas, pelo Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da CODEMIG, disponível no endereço eletrônico 
www.codemig.com.br, bem como pelas cláusulas e condições contidas neste 
Edital e seus Anexos.  

2.2. Os licitantes deverão conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 
12.846/2013, denominada “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 licitantes devem estar cientes de que o cometimento dos atos 
descritos na mencionada Lei é passível de denúncia através do sitio 
https://www.tag.ouvidoriageral.mg.gov.br/ por qualquer pessoa física ou 
jurídica.  

3. DO OBJETO 
 
3.1. Constitui objeto da presente licitação a seleção de projetos para premiar os 
distritos industriais da CODEMIG (municipalizados ou não) com as governanças 
mais bem estruturadas, nas condições e especificações previstas neste Edital e 
seus Anexos, de modo a incentivar uma melhor administração desses locais por 
parte dos próprios Empresários. 
 
3.2. A CODEMIG, por meio desta Licitação, disponibilizará recursos financeiros 
no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que contemplarão 
um total de 3 (três) Distritos Industriais, sendo distribuídos na forma definida 
neste Edital e seus anexos. Está reservado à CODEMIG o direito de, a seu 
critério, utilizar ou não a verba prevista, no todo ou em parte. 

 
3.2.1. Os impostos, as taxas, os emolumentos, as contribuições fiscais e 
parafiscais que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, do 
Contrato ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do 
Distrito Industrial vencedor, assim definido na norma tributária, sem direito 
a reembolso. 

 
4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
4.1. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações 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 – CPEL, sempre por escrito, por meio do e-mail 
cpel@codemig.com.br; ou por correspondência protocolada no endereço da 

https://www.tag.ouvidoriageral.mg.gov.br/
mailto:cpel@codemig.com.br
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CODEMIG (Rua Manaus, n° 467, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-350, Belo 
Horizonte/MG) com expressa indicação do número e objeto da licitação.  
 
4.2. Sobre os pedidos de esclarecimentos, informa-se:  

 
4.2.1. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados com 
antecedência mínima de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o  
término do prazo de inscrição. 
 
4.2.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados 
deverão se identificar (CNPJ, razão social e nome do representante legal, 
se pessoa jurídica e nome completo e CPF, se pessoa física). 

 
4.2.3. Não serão recebidos pedidos de esclarecimentos enviados por 
meios diversos dos acima previstos.   

 
4.2.4. Os esclarecimentos serão respondidos pela Comissão Permanente 
de Licitação – CPEL, com apoio da área técnica responsável pela 
elaboração do edital ou pela gerência jurídica e as respostas serão 
disponibilizadas no site da CODEMIG (www.codemig.com.br) para 
conhecimento de todos os licitantes e interessados.  

 
4.3. Sobre as impugnações, informa-se: 

 
4.3.1. As impugnações deverão ser encaminhadas com antecedência 
mínima de até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para para o término 
do prazo de inscrição. 
 
4.3.2. As impugnações serão respondidas, em até 3 (três) dias úteis, pela 
Comissão Permanente de Licitação – CPEL, com apoio da área técnica 
responsável pela elaboração do edital ou pela gerência jurídica, conforme 
o caso. 

 
4.3.3. Nas impugnações encaminhadas, os interessados deverão se 
identificar (CNPJ, razão social e nome do representante legal, se pessoa 
jurídica e nome completo e CPF, se pessoa física).  

 
4.3.4. Não serão recebidas impugnações enviadas por meios diversos 
dos acima previstos.   

 
4.3.5. As respostas às impugnações apresentadas serão disponibilizadas 
no site da CODEMIG (www.codemig.com.br) para conhecimento de todos 
os licitantes e interessados.  

 
4.4. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento 
de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

http://www.codemig.com.br/
http://www.codemig.com.br/
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estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas.  
 
4.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações aderem 
a este Edital dele fazendo parte, vinculando a Administração, os licitantes e 
demais interessados.  
 
5. DA PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS 

 
5.1. A presente licitação é aberta a todos os Distritos Industriais da CODEMIG 
interessados, municipalizados ou não, que atendam integralmente as exigências 
e condições contidas neste Edital e seus Anexos, nos termos da legislação em 
vigor.  
 
5.2. Os Distritos Industriais, para participação no Prêmio, deverão ser 
representados por uma pessoa jurídica, sendo: 

 
5.2.1. Associação das Empresas dos Distritos Industriais;  

 
5.2.1.1.  Caso uma mesma Associação represente mais de um Distrito, 
esses Distritos deverão participar de forma conjunta e ocorrerá uma divisão 
igualitária do valor do Prêmio entre os Distritos caso eles sejam 
contemplados com o mesmo.  

 
5.2.2. Outra Associação de Empresas do Município ou da região na qual o 

Distrito Industrial tenha participação comprovada; ou 
 

5.2.3. Município (apenas no caso de Distritos Municipalizados e apenas na 
ausência de uma Associação constituída)  

 
5.3. A participação nesta licitação implica a aceitação integral dos termos e 
condições previstas neste Edital e seus Anexos, bem como das normas legais e 
regulamentares que o fundamentam.  
 
5.4. Está impedido de participar da presente licitação o interessado que: 
 

I. Esteja em processo de falência; 
II. Esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação 

em licitação e impedimento de contratar com a CODEMIG; 
III. Tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 

Administração Pública ou esteja cumprindo penalidade de impedimento 
de licitar e contratar com a União Federal e/ou com o estado de Minas 
Gerais; 

IV. Se enquadre em qualquer das vedações previstas na Lei nº 13.303/2016, 
notadamente em seus artigos 38 e 44; e 

V. Possua em seu contrato ou estatuto social finalidade ou objetivo 
incompatível com o objeto desta licitação;  

VI. Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no País; 
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VII. Distritos não Municipalizados e que não tenham Associação constituída.  
 

5.5. Caso uma mesma Associação represente mais de um Distrito, esses 
Distritos deverão participar de forma conjunta e ocorrerá uma divisão igualitária 
do valor do Prêmio entre os Distritos caso eles sejam contemplados com o 
mesmo. 
 
5.6. Não é permitida a participação de sociedades organizadas sob a forma de 
Consórcio.  
 
5.7. É vedada a participação de proponentes cujos sócios, administradores ou 
empregados, bem como cônjuges, parentes até o terceiro grau, inclusive os afins 
e os dependentes, sejam membros da Comissão Técnica de Avaliação. 
 
5.8. Os membros da Comissão Técnica de Avaliação não poderão participar 
da presente Seleção, nem vir a participar da execução dos projetos 
contemplados. 
 
5.9. A observância das vedações/impedimentos de participação na presente 
licitação é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, se 
sujeita às penalidades cabíveis. 
 
5.10. Cada licitante poderá apresentar uma só proposta. 

 
5.11. Cada Distrito, através de seu representante, poderá se inscrever apenas 
uma (01) vez para o Prêmio. 
 
5.12. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e 
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento 
licitatório. 
 
6. DAS INSCRIÇÕES E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
 
6.1. O prazo para a inscrição dos projetos será iniciado no primeiro dia útil 
após a publicação deste Edital no sítio eletrônico da CODEMIG, encerrando-se 
às 18:00 horas do dia 31 de janeiro de 2018.  

 
6.2. Cada proponente poderá inscrever apenas 01 (uma) proposta.  
 
6.3. A inscrição, a proposta de governança e os documentos de habilitação 
deverão ser protocolizadas em três envelopes separados, hermeticamente 
fechados e rubricados no lacre, na sede da CODEMIG ou enviados via Correios, 
com a seguinte identificação: 
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LICITAÇÃO MODO DE DISPUTA FECHADO 06/2017 - SELEÇÃO PARA 
PREMIAR OS DISTRITOS INDUSTRIAIS DA CODEMIG 
(MUNICIPALIZADOS OU NÃO) COM AS GOVERNANÇAS MAIS BEM 
ESTRUTURADAS 
 

ENVELOPE 1 - INSCRIÇÃO  
 
PROPONENTE: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE/FAX: 
E-MAIL: 

 

 

LICITAÇÃO MODO DE DISPUTA FECHADO 06/2017 - SELEÇÃO PARA 
PREMIAR OS DISTRITOS INDUSTRIAIS DA CODEMIG 
(MUNICIPALIZADOS OU NÃO) COM AS GOVERNANÇAS MAIS BEM 
ESTRUTURADAS 
 

ENVELOPE 2 – “TABELA DE CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA 
GOVERNANÇA” 

 
PROPONENTE: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE/FAX: 
E-MAIL: 

 

 

LICITAÇÃO MODO DE DISPUTA FECHADO 06/2017 - SELEÇÃO PARA 
PREMIAR OS DISTRITOS INDUSTRIAIS DA CODEMIG 
(MUNICIPALIZADOS OU NÃO) COM AS GOVERNANÇAS MAIS BEM 
ESTRUTURADAS 
 

ENVELOPE 3 - HABILITAÇÃO 
 
PROPONENTE: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE/FAX: 
E-MAIL: 

 

 
 

6.4. Endereço para postagem ou entrega presencial: CODEMIG - Rua 
Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, CEP 30150-350. 
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6.5. O recibo de protocolo dos envelopes consistirá prova de sua entrega e da 
inscrição do interessado no Concurso. 

 
6.6. Não serão aceitos envelopes protocolizados após o prazo de inscrição ou 
em local diverso do determinado neste edital. 
 
6.7. A REMESSA DOS ENVELOPES É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE 
DO INTERESSADO, QUE DEVERÁ, POR MEIOS SEGUROS, GARANTIR O 
PROTOCOLO NA RECEPÇÃO DA CODEMIG, NA FORMA DO PRESENTE 
EDITAL, ATÉ A DATA E HORÁRIO APRAZADOS, AINDA QUE TENHAM SIDO 
ENVIADOS VIA CORREIOS (ou seja, o que vale é a data do protocolo do 
envelope na sede da CODEMIG). 

 
6.7.1. Caso o participante opte pelo envio dos documentos pelos 
Correios, deverá ser por intermédio do serviço de correspondência 
registrada com aviso de recebimento (AR). 
 
6.7.2. A CODEMIG não se responsabilizará pelo extravio de 
documentação decorrente de problema gerado pelos Correios ou 
quaisquer empresas de transporte e entrega. 

 
6.8. Documentos enviados após a data limite serão automaticamente 
desclassificados. 
 
6.9. É recomendável que todos os formulários e documentos que compõem os 
envelopes sejam apresentados em cadernos com as folhas numeradas 
sequencialmente e rubricadas, da primeira à última folha, pelo representante 
legal, de modo a refletir o seu número exato. 
 
6.10. Caso necessário, o envelope poderá ser apresentado em mais de um 
volume, devidamente identificados e numerados sequencialmente. 

 
6.11. Os envelopes das proponentes 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. 

 
6.12. Os formulários e documentos que integram os envelopes não poderão ser 
alterados, suprimidos ou substituídos depois de encerrado o prazo de entrega 
estabelecido neste Edital. 
 
6.13. Os proponentes assumem inteira responsabilidade civil e penal sobre a 
veracidade das informações e do conteúdo documental apresentado durante o 
certame, inexistindo qualquer responsabilidade da CODEMIG neste aspecto. 
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6.14. Os proponentes arcarão com as consequências de erros de 
preenchimento do formulário de inscrição e documentos anexados, sendo que 
não serão atendidas solicitações de reavaliação por preenchimento equivocado. 

 
6.15. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. Quaisquer ônus, incluídas as 
despesas com cópias, correio e emissão de documentos, serão de exclusiva 
responsabilidade do proponente. 

 
6.16. O ENVELOPE 1 – INSCRIÇÃO deverá conter o formulário constante do 
Anexo II, preenchido corretamente, juntamente com as evidências comprovando 
a representação por uma Pessoa Jurídica que represente o Distrito, indicados 
no Item 8 deste Edital. 

 
6.17. O ENVELOPE 1 – INSCRIÇÃO deverá ser protocolizado na sede da 
CODEMIG, até a data limite indicada para o encerramento das inscrições, 
indicado no item 7.1. 
 
6.18. O ato da inscrição pressupõe plena concordância com os termos referidos 
neste Edital e no Regulamento anexo. 
 
6.19. O ENVELOPE 2 – “TABELA DE CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA 
GOVERNANÇA” deverá conter o formulário completo apresentado no ANEXO 
III, incluindo capa, identificação do proponente, caracterização do projeto para 
avaliação da governança, cronograma de execução. 

 
6.20. O ENVELOPE 3 – HABILITAÇÃO deverá conter os documentos de 
habilitação da proponente, indicados no item 8 deste Edital. 

 
6.21. O ENVELOPE 2 – “TABELA DE CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA 
GOVERNANÇA” e o ENVELOPE 3 – HABILITAÇÃO deverão ser 
protocolizados na sede da CODEMIG no prazo máximo de 15 (quinze) úteis 
após a divulgação, no site da CODEMIG, da aceitação das inscrições. 

 
6.22. Será divulgado no site da CODEMIG – www.codemig.com.br – no primeiro 
dia útil após o prazo de encerramento das inscrições, a listagem de todas as 
inscrições protocolizadas.   
 
7. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
7.1. Deverão ser apresentados, para fins de habilitação, os seguintes 
documentos: 

 
i. Formulário de inscrição preenchido e assinado (modelo constante do 

ANEXO II); 
ii. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda – CNPJ, no caso de pessoa jurídica 
(www.receita.fazenda.gov.br). 

http://www.codemig.com.br/
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iii. Cópia simples do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações 
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial 
e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de 
eleição de seus administradores; ou 

iv. Cópia simples do ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, 
acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

v. Cópia simples da cédula de identidade e CPF do representante legal da 
pessoa jurídica; 

vi. Certidões Negativas de Débito ou Certidões Positivas com Efeitos 
Negativos em vigor: 
a. da Fazenda Estadual de Minas Gerais, através de certidão emitida pela 

SEF (www.fazenda.mg.gov.br); 
b. da 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 
(www.receita.fazenda.gov.br); 

c. do FGTS, mediante apresentação do CRS - Certificado de Regularidade 
de Situação, emitida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br); 

vii. 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 – ANEXO V; 

viii. 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, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 anos, na forma da Lei – ANEXO VI. 

 
7.2. Para fins de habilitação, é facultada à Administração a verificação das 
informações e a obtenção de documentos que constem de sítios eletrônicos de 
órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal, emissores de 
certidões, devendo ser tais documentos juntados ao processo. 
 
7.3. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 
dos meios eletrônicos, no momento da verificação, hipótese em que, em face do 
não saneamento das falhas constatadas, o proponente será inabilitado. 
 
7.4. Só serão abertos e analisados os documentos de habilitação – 
ENVELOPE 3 – dos licitantes contemplados. 
 
8. DA SELEÇÃO  
 
8.1. A avaliação das Propostas de Governança dos Distritos será realizada 
conforme detalhamento constante do Anexo I – Termo de Referência.  
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9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
9.1. Serão utilizados, para desempate, os critérios indicados no Item 9 do Anexo 
I – Termo de Referência.  

 

10. DAS CONDIÇÕES DE PREMIAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO DO PRÊMIO 
 
10.1. Conforme Itens 10 e 11 do Anexo I – Termo de Referência. 

 
11. DA COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
11.1. A seleção Propostas de Governança dos Distritos será realizada por 
Comissão Técnica de Avaliação, autônoma e constituída por profissionais de 
notório saber, designados por meio de Portaria, a ser publicada no site da 
CODEMIG antes do fim do prazo de inscrições deste Edital. 
 
12. DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO 

 
12.1. O critério de julgamento das propostas será MELHOR CONTEÚDO 
ARTÍSTICO, de acordo com o modelo de avaliação descrito no ANEXO I – Termo 
de Referência. 
 
12.2. Primeiramente, serão verificadas as evidências comprobatórias da 
representação dos Distritos Industrias, conforme documentação constante do 
ENVELOPE 1, sendo divulgada no site da CODEMIG, a listagem das inscrições 
aceitas e não aceitas. 

 
12.3. Após a divulgação da listagem das inscrições aceitas e não aceitas, será 
iniciado o processo da avaliação da Governança dos Distritos, incluindo a análise 
técnica dos projetos de Governança e a habilitação das participantes, na 
conformidade do detalhamento constante do Anexo I – Termo de Referência. 
 
12.4. Após o encerramento do prazo para recebimento dos ENVELOPES 2 e 3, 
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 e/ou da Comissão Técnica de Avaliação, destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo licitatório. 
 
12.4.1. A falta de quaisquer dos critérios exigidos no Termo de Referência - 
ANEXO I deste Edital, em cada categoria, ou documento de habilitação em 
desconformidade com este Edital, acarretará na inabilitação/desclassificação do 
proponente. 
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12.5. Proposta apresentada sem o preenchimento de todos os campos do 
formulário de inscrição, ou sem o envio de documentação obrigatória, será 
desclassificada. 
 
12.6. O envio de documentação contendo vício de qualquer natureza ou 
inobservância a qualquer vedação deste Concurso ensejará a desclassificação 
do proponente, podendo ocorrer em qualquer momento do concurso. 
 
12.7. O julgamento da habilitação e das propostas de projetos será lavrado em 
ata e seu resultado será publicado no site da CODEMIG, sendo aberta vista do 
processo durante o prazo legal para interposição de recurso. 
 
13. DOS RECURSOS 
 
13.1. Caberá recurso, pelos proponentes, contra o julgamento da Licitação Modo 
de Disputa Fechado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a publicação do 
resultado no sítio eletrônico da CODEMIG. 
 
13.2. Os recursos serão julgados também no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
sendo o resultado do julgamento publicado e disponibilizado no sítio eletrônico 
da CODEMIG. 
 
13.3. Os recursos deverão ser dirigidos ao Diretor Presidente da CODEMIG, 
aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação, e protocolados na sede da 
CODEMIG, Rua Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia, CEP: 30.150-350, em Belo 
Horizonte/MG - nos dias úteis, entre 9:00 às 12:00 hs. e das 14:00 às 17:00 hs; 
ou enviados por meio do e-mail cpel@codemig.com.br. 
 
13.4. Não caberá recurso para o aumento do valor do repasse às propostas 
contempladas. 
 
13.5. Os recursos encaminhados em desacordo com quaisquer condições 
estabelecidas neste Concurso serão desconsiderados. 

 
14. DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1. Realizado o julgamento das propostas e esgotado o prazo para recurso, 
ou após a decisão dos eventualmente interpostos, o resultado final da seleção 
será submetido à homologação do Diretor Presidente da CODEMIG para a 
celebração de contrato com os proponentes vencedores do certame. 
 
14.2. Os contratos serão celebrados com os proponentes vencedores em cada 
categoria, em conformidade com este Edital, com a legislação aplicável e com a 
minuta anexa, salvo no caso de recusa justificada. 
 
14.3. A CODEMIG convocará os proponentes vencedores para assinarem os 
respectivos contratos no prazo de 10 (dez) dias úteis após a homologação da 
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licitação, prorrogáveis a seu pedido e a critério da CODEMIG, por mais 5 (cinco) 
dias, desde que a prorrogação seja solicitada ainda durante o prazo inicial, e 
quando houver motivo justificado. 
 
14.4. Convocado na forma prevista neste Edital, o proponente que não 
comparecer no prazo e condições estabelecidos decairá do direito de 
contratação, sendo chamado o próximo proponente suplente na categoria. 
 
14.6. A publicação do extrato do contrato será feita pela CODEMIG.  
 
14.7. Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição: 
a) o Edital e o Regulamento do Concurso; 
b) o projeto contemplado. 
 
14.8. A seleção do projeto não constitui direito à assinatura de contrato, sendo 
mera expectativa de direito. 

15. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

15.1. Conforme detalhamento constante do Item 12 do Anexo I – Termo de 
Referência  

16. DAS SANÇÕES 

16.1. O licitante cuja conduta esteja prevista em um dos incisos do artigo 84 da 
Lei 13.303/2016 ficará sujeito à sanção de suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a CODEMIG, pelo prazo de até 2 
(anos) anos. 
 
16.2. As contratadas se sujeitam as disposições dos artigos 82 a 84 da Lei 
13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODEMIG 
no tocante à aplicação de sanções. 
 
16.3. As sanções serão aplicadas somente mediante prévio processo 
administrativo punitivo, na forma do Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da CODEMIG. 

 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
17.1. A CODEMIG poderá revogar a presente licitação por interesse público 
decorrente de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e 
suficientes para justificar o ato, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
provocação de terceiros, sempre mediante parecer escrito e fundamentado, nos 
termos da Lei 13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitações e Contratos 
da CODEMIG. 
 
17.2. Em razão da desclassificação de todas propostas e/ou da inabilitação de 
todos os participantes, a presente licitação poderá restar fracassada.  
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17.3. Em razão da ausência de interessados, a presente licitação poderá restar 
deserta. 
 
17.4. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos 
próprios da CODEMIG. 
 
17.5. Integram o presente Edital: 

Anexo I Termo de Referência 
Anexo II Formulário de inscrição para o prêmio 
Anexo III Orientações para elaboração da “Proposta de melhoria do 
Distrito Industrial” 
Anexo IV Minuta de contrato 
Anexo V Declaração (inexistência de fatos impeditivos) 
Anexo VI Declaração (art. 7°, XXXIII da CF/88) 
Anexo VII Relatório de prestação de contas 
Anexo VIII Declaração de conhecimento e concordância com os termos 
do edital e seus anexos 
Anexo IX Carta de credenciamento 

 
17.6. Na contagem de prazo estabelecido neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o dia do vencimento. 
 
17.7. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
17.8. Os documentos e a proposta, 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. 
 
17.9. No caso de eventual divergência entre este Edital e seus Anexos, 
prevalecerão as disposições do primeiro. 
 
17.10. É facultada à CPEL e/ou à Comissão Técnica de Avaliação, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo. 
 
17.11. Em qualquer fase, a CPEL e/ou à Comissão Técnica de Avaliação deverá 
promover a correção dos vícios sanáveis, isto é, falhas, complementação de 
insuficiências ou correções de caráter formal que possam ser sanados no curto 
prazo previsto no edital e de forma simples, privilegiando o princípio da eficiência. 
 
17.12. Serão consideradas não escritas as especificações, forma de execução 
do objeto ou qualquer outra condição, propostas pelo licitante, que estejam em 
desacordo com o estipulado neste Edital. 
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17.13.  As informações e os atos praticados e pertinentes a presente licitação 
serão disponibilizados no site da CODEMIG – www.codemig.com.br, garantindo 
ampla publicidade.  
 
17.14.  Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital, 
ou o contrato de prestação de serviços vinculado a esta licitação, a empresa 
licitante deve se subordinar ao foro de Belo Horizonte/MG, com exclusão de 
qualquer outro foro. 

 
 
Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2017. 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 

_____________________________ 
DENISE LOBATO DE ALMEIDA 

 
 
 

___________________________________________ 
FERNANDA RODRIGUES GUIMARAES ANDRADE 

 
 

                                 _____________________________ 
FERNANDA CANÇADO E SILVA 

 
  

http://www.codemig.com.br/
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO 
 
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 
– CODEMIG por meio do Termo de Referência “PRÊMIO FORÇA DA 
INDÚSTRIA MINEIRA - GOVERNANÇA” visa premiar os Distritos Industriais da 
CODEMIG (municipalizados ou não) com as Governanças mais bem 
estruturadas de modo a incentivar uma melhor administração desses locais por 
parte dos próprios Empresários. Uma administração efetiva do Distrito irá auxiliar 
na execução das ações de melhoria que são necessárias e na manutenção 
dessas ações, contribuindo para que os Distritos se tornem efetivamente um 
diferencial competitivo para as empresas ali localizadas. O presente Termo de 
Referência irá especificar os critérios e as etapas que serão utilizadas para 
avaliação objetiva da atuação das Governanças e das propostas de melhorias 
apresentadas pelos Distritos.   
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
A CODEMIG tem muito claro na definição de seus objetivos o compromisso de 
promover a interiorização do desenvolvimento do Estado, por meio do fomento 
industrial. Essa iniciativa tem possibilitado a atração de novas empresas para 
Minas Gerais, com forte impacto na economia do Estado. Os resultados 
decorrentes dessa política favorecem amplamente a geração de novas 
oportunidades de emprego e renda e a consequente melhoria da qualidade de 
vida do povo mineiro. 
Todo esse trabalho de coordenação de estudos e execução de projetos e obras 
voltados à implantação de áreas industriais é realizado por meio de parcerias 
com prefeituras municipais e entidades privadas. O resultado dessa interação é 
a presença consolidada de mais de 2.500 empreendimentos nos 54 distritos 
industriais implantados em diferentes regiões de Minas Gerais. 
Os 54 Distritos Industriais da CODEMIG estão localizados em 45 Municípios ao 
longo de todo o Estado, como é mostrado na Figura 1 e na Tabela 1.  

 
Figura 1 – Mapa com a localização dos Distritos Industriais da CODEMIG  



 
 

Página 17 de 51 
Licitação MDF n° 06/2017 

 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 

 

Tabela 1 – Número de Distritos por Município  

Município Nº de Distritos  

Alfenas 1 

Araguari 1 

Araxá  1 

Barbacena  1 

Barroso 1 

Belo Horizonte  2 (Jatobá A e B) 

Betim 1 

Conselheiro Lafaiete  1 

Contagem 1 

Coronel Fabriciano 1 

Divinópolis  1 

Elói Mendes 1 

Extrema  2 (Extrema I e II) 

Governador Valadares 1 

Ipatinga  1 

Itabira  1 

Itajubá 1 

Itaúna 1 

Ituiutaba 1 

Joaíma  1 

Juiz de Fora  1 

Lavras  1 

Montes Claros  1 

Nova Era 1 

Passos  2 (Passos I e II) 

Patrocínio 1 

Pedro Leopoldo  1 

Pirapora  1 

Poços de Caldas  1 

Ponte Nova 1 

Pouso Alegre  1 

Rio Pomba 1 

Santa Luzia 4 (Santa Luzia I, II, III e IV) 

Santa Vitória 1 

Santana do Paraíso 1 

Santos Dumont  1 

São João Del Rei  1 

Sarzedo  1 

Sete Lagoas  2 (Sete Lagoas I e II) 

Três Pontas  1 

Tupaciguara 1 

Uberaba  3 (Uberaba I, II e III) 

Uberlândia  1 

Unaí 1 

Vespasiano 1 

Total Munícipios = 45 Total Distritos = 54 
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Um dos pontos essenciais para que o Distrito industrial possa cumprir sua função 
de atendimento às necessidades comuns das empresas instaladas nele é a 
implantação de uma governança dinâmica e eficaz na defesa da Indústria.  
 
A Governança de um Distrito Industrial deveria ser constituída por três agentes 

principais: o GOVERNO do estado (representado pela 
CODEMIG); o MUNICÍPIO (representado geralmente 
pela Secretaria de Desenvolvimento/Indústria); e a 
INDÚSTRIA (representada por uma entidade associativa 
que congregue as empresas localizadas no território do 
Distrito).  
 

Destaca-se aqui a importância da existência de uma entidade Associativa que 
reúna as Empresas dos Distritos para coordenação das ações da Governança.  
 
2.1. O Programa de Revitalização  
 
A CODEMIG lançou em 2015, em parceria com a Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (Fiemg) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae-MG), o Programa de Revitalização e 
Modernização de Distritos Industriais. O plano, inédito e estratégico, visa 
alavancar o desenvolvimento industrial em Minas Gerais, tornando o Estado 
cada vez mais atrativo e dotado de melhores condições de competitividade para 
a indústria. Na primeira etapa desse Programa foram selecionados como 
prioritários 19 Distritos localizados em 15 Municípios, conforme Tabela a seguir. 
 

Distritos Participantes do Programa 
da Revitalização 

Araguari 

Araxá 

Jatobá A 

Jatobá B 

Betim 

Contagem 

Divinópolis 

Governador Valadares 

Ipatinga 

Ituiutaba 

Juiz de Fora 

Montes Claros 

Pouso Alegre 

Sete Lagoas I 

Sete Lagoas II 

Uberaba I 

Uberaba II 

Uberaba III 

http://www.codemig.com.br/atuacao/distritos-industriais/revitalizacao-e-modernizacao/
http://www.codemig.com.br/atuacao/distritos-industriais/revitalizacao-e-modernizacao/
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Uberlândia  

Total Distritos: 19 

 
Como parte do Programa de Revitalização e Modernização, a CODEMIG criou 
o Sistema de Informação em Rede dos Distritos Industriais (SIR-DI) para que a 
Governança pudesse gerenciar as ações do Programa e divulgar as informações 
para todos os Empresários. Um dos objetivos do Prêmio é também avaliar se o 
sistema em questão está sendo bem utilizado e atualizado 
(www.distritosindustriaismg.com.br).  
 
Os Distritos participantes do Programa de Revitalização, nesse edital, serão 
considerados como uma categoria separada, pois a formação da Governança 
nessas localidades já vem sendo estimulada ao longo do Programa, pois se 
entende que para a execução e manutenção das ações propostas na 
Revitalização o papel da Governança é essencial.  
 
2.2. Municipalização 
 
A Lei Estadual nº 20.020, de 05/01/2012, autorizou a transferência da 
administração de Distritos Industriais, pela CODEMIG, aos Munícipios em que 
estão localizados, mediante celebração de Convênio. 
 
Consagrando o compromisso entre a CODEMIG e os Municípios, em prol do 
desenvolvimento do Estado e do fomento da economia mineira, alguns 
convênios de cooperação técnica já foram celebrados, transferindo à esfera 
municipal a administração das áreas industriais, conforme Tabela abaixo.  
 

Distritos Municipalizados  

Alfenas 

Araxá 

Barbacena 

Barroso 

Itabira 

Itaúna 

Ituiutaba 

Joaíma 

Juiz de Fora 

Montes Claros 

Nova Era 

Passos I  

Passos II 

Pedro Leopoldo 

Rio Pomba 

Santana do Paraíso 

Santos Dumont 

file:///C:/Users/denisealmeida/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/T68605VF/www.distritosindustriaismg.com.br
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Três Pontas 

Tupaciguara 

Uberaba I 

Uberaba II 

Uberaba III 

Unaí 

Total Distritos: 23 

 
Considera-se para esse Prêmio que o Município, no caso dos Distritos 
Municipalizados, também poderia ser o agente responsável pela coordenação 
das ações da Governança. No entanto, acredita-se que a criação de uma 
Associação representando os Empresários deva sempre ser incentivada para 
que eles se envolvam cada vez mais na administração dos Distritos.  
 
3. DA PARTICIPAÇÃO  

 
3.1. Os Distritos Industriais, para participação no Prêmio, deverão ser 

representados por uma pessoa jurídica: 
 
3.1.1. Associação das Empresas dos Distritos Industriais  
 
OU 

 
3.1.2. Outra Associação de Empresas do Município ou da região na qual 

o Distrito Industrial tenha participação comprovada  
 
Obs.: a participação do Distrito poderá ser comprovada, por exemplo, pela 
existência de uma diretoria específica para discussão de assuntos referente ao 
Distrito Industrial. 

 
 OU 

 
3.1.3. Pelo Município (apenas no caso de Distritos Municipalizados e 

apenas na ausência de uma Associação constituída)  
 
3.2. Caso uma mesma Associação represente mais de um Distrito, esses 

Distritos deverão participar de forma conjunta e ocorrerá uma divisão 
igualitária do valor do Prêmio entre os Distritos caso eles sejam 
contemplados com o mesmo.  
 

3.3. Distritos não Municipalizados e que não tenham Associação constituída 
não poderão participar do Prêmio.  
 

3.4. Cada Distrito, através de seu representante, poderá se inscrever apenas 
uma (01) vez para o Prêmio.  
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4. INSCRIÇÃO  
 

4.1. Após a data de publicação do edital, os Distritos terão 30 (trinta) dias úteis 
para se inscreverem. A inscrição ocorrerá pelo envio do formulário do 
Anexo II preenchido corretamente e o envio de evidências comprovando 
a representação por uma Pessoa Jurídica que represente o Distrito. A 
inscrição deverá ser enviada para a sede da CODEMIG, no endereço: 
Rua Manaus, número 467, Santa Efigênia, Belo Horizonte/ MG. 
 

4.2. A CODEMIG terá 10 (dez) dias úteis para avaliar a inscrição e divulgar os 
Distritos inscritos.  
 

5. CATEGORIAS 
 

5.1. Conforme explicado anteriormente, devido ao diferente nível de 
maturidade das Governanças dos Distritos, foi verificada a necessidade 
de separação Distritos participantes da Primeira Etapa do Programa de 
Revitalização em uma categoria própria, Categoria I.  
 

5.2. Como a categoria dos Distritos que não estão contemplados na primeira 
etapa do Programa de Revitalização, Categoria II, é muito maior que a 
Categoria I, ela será contemplada com 2 prêmios.  
 

Tabela 2 – Divisão dos Distritos em Categorias  

CATEGORIA I  
Participantes da Primeira Etapa do 
Programa de Revitalização  

CATEGORIA II 
Não Participantes da Primeira Etapa 
do Programa de Revitalização 

Araguari Alfenas 

Araxá  Barbacena  

Jatobá A (Belo Horizonte) Barroso 

Jatobá B (Belo Horizonte) Conselheiro Lafaiete 

Betim Coronel Fabriciano 

Contagem Elói Mendes 

Divinópolis Extrema 

Governador Valadares Extrema II 

Ipatinga  Itabira  

Ituiutaba Itajubá 

Juiz de Fora Itaúna 

Montes Claros Joaíma 

Pouso Alegre Lavras 

Sete Lagoas I Nova Era 

Sete Lagoas II Passos I 

Uberaba I Passos II 

Uberaba II Patrocínio 

Uberaba III Pedro Leopoldo  
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Uberlândia Pirapora  

 Poços de Caldas  

 Ponte Nova 

 Rio Pomba 

 Santa Luzia I 

 Santa Luzia II 

 Santa Luzia III 

 Santa Luzia IV 

 Santa Vitória 

 Santana do Paraíso 

 Santos Dumont  

 São João Del Rei  

 Sarzedo  

 Três Pontas  

 Tupaciguara 

 Unaí 

 Vespasiano 

Total Distritos: 19 Total Distritos: 35 

 
6. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
6.1. Por meio deste Termo de Referência, a CODEMIG disponibilizará 

recursos financeiros no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais) que serão destinados aos Distritos vencedores.  

 
6.2. Os valores e números de prêmios destinados a cada categoria estão 

discriminados a seguir: 

Tabela 3 – Valores e números de Prêmios por categoria  

CATEGORIA 

Nº DE 
PRÊMIOS 

POR 
CATEGORIA 

VALOR DO 
PRÊMIO 

VALOR TOTAL 

CATEGORIA I 
Participantes da Primeira Etapa 
do Programa de Revitalização 

1 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 

CATEGORIA II 
Não participantes da Primeira 

Etapa do Programa de 
Revitalização 

2 R$ 50.000,00 R$ 100.000,00 

 
6.3. Caso os Distritos não atinjam nota mínima nos critérios de julgamento 

definidos, fica reservado à CODEMIG o direito de não utilizar a verba 

prevista, no todo ou em parte. 
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7. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
O critério de julgamento para definição dos vencedores do Prêmio será o melhor 
conteúdo artístico, de acordo com o modelo de avaliação que será descrito a 
seguir. Será utilizado o modo de disputa fechado.  
 
A avaliação da Governança dos Distritos se dará através de 2 (duas) etapas: 
 
7.1. Etapa I - Não Presencial:  

 
7.2. Os Distritos deverão enviar para a sede da CODEMIG, no 

endereço: Rua Manaus, número 467, Santa Efigênia, Belo 
Horizonte/ MG, as evidências que comprovem o atendimento aos 
critérios definidos na “Tabela de Critérios para avaliação da 
Governança”, de acordo com a Categoria a que pertencem, 
conforme Anexos III e IV. O Prazo máximo para envio dessas 
evidências será de 15 (quinze) úteis após a divulgação da 
aceitação das inscrições. É necessária uma identificação clara de 
qual evidência está sendo atribuída a cada critério.  
 

7.2.1. Cada membro da Comissão Técnica dará notas de 1 (um) a 5 
(cinco) para cada um dos critérios definidos nas Tabelas dos 
Anexos III e IV com base nas evidências enviadas, seguindo a 
escala a seguir.  

 

1 2 3 4 5 

Não atende ao 
critério 

Atende 
parcialmente 

ao critério 

Atende quase 
totalmente o 

critério 

Atende 
plenamente o 

critério 

Supera o 
atendimento ao 

critério 

 

A nota final de cada critério será a média da nota atribuída por cada 
membro.  

 
7.2.2. As notas de cada critério serão somadas para obtenção de uma 

Nota para a Etapa I para cada Distrito. Para participação na etapa 
presencial, Etapa II, é necessário que o Distrito atinja no mínimo 
40% da Nota Máxima. As notas da Etapa I e os Distritos aprovados 
para a Etapa II serão divulgadas em no máximo 15 (quinze) dias 
úteis após o encerramento do prazo para envio das evidências.  

 
7.3. Etapa II - Presencial:  

 
7.3.1. Os Distritos deverão apresentar para a Comissão Técnica uma 

“Proposta para Melhoria do Distrito”, seguindo as orientações do 
Anexo V e deverão no mesmo dia da apresentação deixar na sede 
da CODEMIG.  
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7.3.2. O tempo máximo para a apresentação das Propostas será de 15 
(quinze) minutos por Distrito.  

 
7.3.3. Cada Distrito poderá ser representado por apenas 2 (duas) 

pessoas para apresentação da Proposta. Essas pessoas já foram 
indicadas na ficha de inscrição do Distrito.   

 
7.3.4. As apresentações ocorrerão na sede da CODEMIG, no endereço: 

Rua Manaus, número 467, Santa Efigênia, Belo Horizonte/ MG, em 
até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a divulgação dos aprovados 
para a Etapa II. A data e horário de cada apresentação serão 
definidos pela CODEMIG e serão enviadas ao Distrito com pelo 
menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência.  

 
7.3.5. Não haverá possibilidade de remarcação da data da apresentação. 

Os Distritos que não enviarem representantes na data definida 
serão desclassificados e não terão direito a recurso.  

 
7.3.6. Cada membro da Comissão Técnica dará uma nota variando de 0 

(zero) a 5 (cinco) para cada um dos critérios de análise definidos 
no anexo VI. As notas deverão ser dadas considerando duas casas 
decimais.  
A nota final de cada critério será a média da nota atribuída por cada 
membro.  

 
7.3.7. A Nota para a Etapa II será a soma das notas finais obtidas em 

cada um dos critérios definidos. 
 
A Nota Final para cada Distrito será dada pelo somatório das notas obtidas na 
Etapa I (não presencial) e na Etapa II (presencial). A divulgação da nota final 
ocorrerá no máximo em 10 (dez) dias úteis após a finalização da Etapa II.  
 
O Distrito com maior Nota Final na Categoria I será contemplado com o Prêmio 
para essa categoria e os dois Distritos com maiores Notas Finais na Categoria II 
serão contemplados com os Prêmios para essa categoria.  

 
8. DA COMISSÃO TÉCNICA  
 
8.1. A Comissão Técnica será autônoma, constituída por:  

 
I. 01 (um) profissional da Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Minas Gerais (CODEMIG) da Gerência de Distritos 
Industriais  

II. 01 (um) profissional da Federação das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (FIEMG)  

III. 01 (um) profissional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE)  
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IV. 01 (um) profissional da Secretária de Estado do Governo de Minas 
Gerais (SEGOV)  

V. 01 (um) profissional do Instituto de Desenvolvimento Integrado de 
Minas Gerais (INDI) 

 
9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
9.1. Serão utilizados como critério de desempate: 

 
I. O desempate se dará por meio da verificação da pontuação mais 

alta alcançada na Etapa II. 

II. Caso permaneça o empate, o desempate se dará por meio da 

verificação da pontuação mais alta alcançada no primeiro critério 

da Etapa I.  

III. Caso permaneça o empate, o desempate se dará por meio da 

verificação da pontuação mais alta alcançada no segundo critério 

da Etapa I e assim sucessivamente até o último critério da Etapa I. 

IV. Se ainda assim o empate permanecer, o Prêmio será dividido 

igualmente entre os Municípios empatados.  

 
10. CONDIÇÕES DE PREMIAÇÃO 

 
10.1. A liberação dos recursos por parte da CODEMIG se dará em parcela 

única, no máximo após 30 (trinta) dias úteis contados a partir da 
divulgação final dos resultados da Premiação.  
 

10.2. A pessoa jurídica, representante do Distrito, deverá providenciar a 
abertura, em instituição financeira oficial, de conta corrente específica sob 
sua titularidade, que deverá estar ativa para o efetivo recebimentos dos 
recursos.  
 

11. CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO PRÊMIO  
 

11.1. O valor do Prêmio deverá ser revertido em totalidade (100%) para as 
ações de melhoria definidas na “Proposta para Melhoria do Distrito”. As 
ações propostas deverão beneficiar as Empresas do Distrito como um 
todo e deverão ter impacto direto em uma das seguintes áreas: 
  

11. Espaços comuns dos Distritos (ex: ações de manutenção/ melhoria 

de praças, canteiro centrais, vias públicas, iluminação pública, 

etc...) 

12. Segurança pública (ex: sistemas de monitoramento, controle de 

entrada, treinamentos e palestras de conscientização, etc...) 

13. Atendimento do Distrito a serviços comuns (ex: 

manutenção/melhoria do centro de serviços compartilhados, 
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melhoria da sede da Associação com serviços que irão beneficiar 

as empresas, etc...) 

Obs.: os exemplos são colocados apenas como referência. Caberá à Comissão 
Técnica avaliar se as ações propostas irão beneficiar o Distrito como um todo.  

  
11.2. Os Distritos vencedores deverão prestar contas à CODEMIG, 

comprovando o uso do recurso para as ações pré-definidas, sob pena de 
terem de ressarcir integralmente o valor recebido à CODEMIG em caso 
do uso inadequado do recurso.  
 

12.  DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 

12.1. Deverá ser encaminhado à Gerência de Distritos Industriais da CODEMIG 
um relatório de prestação de contas físico e digitalizado no prazo de até 
90 (noventa) dias úteis após a entrega do valor do Prêmio.  

 
12.2. A prestação de contas dos recursos recebidos deverá ser constituída de 

recibos, notas fiscais ou outros documentos comprobatórios da aplicação 
dos recursos na ação ou ações de melhorias propostas anteriormente. Os 
documentos apresentados deverão ser originais, em primeira via ou 
documento equivalente e deverão ser emitidos em nome do representante 
do Distrito. Não serão aceitos documentos ilegíveis, com rasuras ou com 
prazo de validade vencido. 
 

12.3. O relatório deverá conter ainda fotos e evidências que comprovem a 
execução da ação ou ações propostas.  
 

12.4. A CODEMIG terá 15 (quinze) dias úteis para análise da prestação de 
contas e irá fornecer um parecer se as evidências e documentação foram 
suficientes para comprovação do uso adequado do recurso. Nesse 
parecer a CODEMIG poderá solicitar novas evidências e os Distritos 
Industriais terão no máximo 10 (dez) dias úteis para envio da 
documentação solicitada. A CODEMIG irá, então, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis fornecer um parecer final.  
 

12.5. Caso a comprovação não seja feita ou o parecer final da CODEMIG 
indicar que não há evidência suficiente para a comprovação do uso 
adequado do recurso, os Distritos Industriais deverão ressarcir 
integralmente o valor recebido à CODEMIG em até 15 (quinze) dias úteis 
após a data final do parecer. O valor ressarcido deverá ser reajustado pelo 
INPC acumulado desde a data do depósito do valor na conta do 
representante do Distrito.   
 

13. CRONOGRAMA E PRAZO DE VIGÊNCIA  
 

13.1. O cronograma é mostrado no anexo I.  
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13.2. O prazo de vigência será de 15 meses a partir da data de publicação. Não 

haverá reajuste do valor do Prêmio em caso de prorrogação do prazo de 
vigência.      
 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

14.1. A eventual revogação deste Termo de Referência, por motivo de interesse 
público, ou sua anulação, no todo ou em parte, não implica direito a 
indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
 

14.2. Os casos omissos e as excepcionalidades do processo de avaliação deste 
Termo de Referência serão analisados pela Gerência de Distritos 
Industriais da CODEMIG. 
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Cronograma 

 
 

  

1 DISTRITO Cadastro do Distrito ao Prêmio 

2 CODEMIG Análise do Cadastro e Divulgação de Aceitação 

3 DISTRITO Envio das Evidências da Etapa I 

4 CODEMIG
Análise das Evidências da Etapa I e Divulgação 

dos Aprovados para Etapa II 

5 DISTRITO Apresentação da Etapa II (Presencial) 

6 CODEMIG
Análise da Etapa II e Divulgação das Notas 

Finais 

7 CODEMIG Liberação do Recurso do Prêmio 

8 DISTRITO 
Utilização do Recurso e Envio de Prestação de 

Contas à CODEMIG 

9 CODEMIG
Análise da Prestação de Contas e Divulgação 

de Parecer da Prestação  

10 DISTRITO 
Envio de Documentação Complementar de 

Prestação de Contas (se necessário)

11 CODEMIG
Análise da Documentação Complementar e 

Parecer Final da Prestação de Contas 

12 DISTRITO 

Prazo máximo para ressarcimento à CODEMIG 

em caso de Parecer final de Prestação de 

Contas negativo 

Responsável Fases

Estimativa de Meses 1 2

15

10

10

15

Descrição 

3 4 5 6

15

10

30

90

30

15

25

10

12 13 14

Prazo  para execução

( dias após publicação do Edital  )

7 8 9 10 11
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TABELA DE CRÍTÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA GOVERNANÇA PARA CATEGORIA I  

Participantes da Primeira Etapa do Programa de Revitalização 
 

Nº CRITÉRIO Comprovação Necessária para Atendimento ao Critério  

1 
Existência de Associação no Distrito 
Industrial  

• Documento de constituição da Associação 

• Documentos mostrando que a constituição da Associação está em andamento  
 

Obs: a comprovação de Associação em formação será considerada como um atendimento quase 
total ao critério (nota 3) 

2 
Representatividade das Empresas na 
Governança no Distrito Industrial  

• Comprovação de 50% de empresas participando da Governança (lista de presença 
em atas, número de empresas cadastradas na Associação, etc...) 

3 

Formação da Governança do Distrito 
com representantes dos três atores: 
1- Empresários  
2- Prefeitura Municipal 
3- CODEMIG 

• Emails, lista de presença ou outros documentos comprovando a formação da 
Governança com representantes dos 3 atores  

4 
Ocorrência de Reuniões Periódicas 
da Governança do Distrito  

• Emails, lista de presença ou outros documentos comprovando a ocorrência de duas 
reuniões periódicas nos últimos seis meses     

5 
Registro das reuniões através de 
Atas  

• Cópia de duas atas das reuniões que tenham ocorrido nos últimos seis meses  
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 CRITÉRIO Comprovação Necessária para Atendimento ao Critério  

6 Utilização do Sistema SIR- DI  

• Print da tela do SIR-DI mostrando:  
o Todas a ações priorizadas atualizadas, incluindo o acompanhamento das atividades 

relacionadas a essas ações 
o Mais de 50% das Empresas do Distrito cadastradas no site  
o Mínimo de 2 oportunidades ou notícias divulgadas 

 

7 
Atuação da Governança para 
execução de ações de melhoria para 
o Distrito 

• Fotos, registros e relatórios comprovando a execução de 2 ações finalizadas da 
Governança para melhoria do Distrito  

 

8 

Fiscalização por parte da 
Governança da manutenção das 
calçadas que são de 
responsabilidade das Empresas  

• Procedimento de fiscalização documentado pela Governança e evidências mostrando 
a atuação. Exemplo de evidências:  

o Registro de envio de informações de irregularidades à Prefeitura, solicitando o envio 
de notificações. 

o Registro de contato direto com empresas irregulares  

9 

Fiscalização por parte da 
Governança do plantio e manutenção 
das árvores nas calçadas que são de 
responsabilidade das Empresas  

• Procedimento de fiscalização documentado pela Governança e evidências mostrando 
a atuação. Exemplo de evidências:  

o Registro de envio de informações de irregularidades à Prefeitura, solicitando o envio 
de notificações. 

o Registro de contato direto com empresas irregulares  
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TABELA DE CRÍTÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA GOVERNANÇA PARA A CATEGORIA II 

Não Participantes da Primeira Etapa do Programa de Revitalização 
 

Nº CRITÉRIO Comprovação Necessária para Atendimento ao Critério  

1 
Existência de Associação no Distrito 
Industrial  

• Documento de constituição da Associação 

• Documentos mostrando que a constituição da Associação está em andamento  
Obs: a comprovação efetiva da Associação em formação será considerada como um atendimento quase 
total ao critério (nota 3) 

2 
Representatividade das Empresas na 
Governança no Distrito Industrial  

• Comprovação de 30% de empresas participando da Governança (lista de presença em 
atas, número de empresas cadastradas na Associação, etc...) ou  

• Plano para aumentar a representatividade das empresas na Governança 
Obs: o envio do plano completo será considerado como um atendimento quase total ao critério (nota 3)  

3 

Formação da Governança do Distrito 
com representantes dos três atores:  
1- Empresários  
2- Prefeitura Municipal 
3- CODEMIG . 

• Emails, lista de presença ou outros documentos comprovando a formação da 
Governança com representantes dos 3 atores ou  

• Envio de plano para formação de uma Governança contendo: 
o Plano para envolvimento dos demais atores 
o Definição de ações prioritárias da Governança e principais papeis de cada um dos atores  

Obs: o envio do plano completo será considerado como um atendimento quase total ao critério (nota 3) 

 
 

4 
Ocorrência de Reuniões da 
Governança 

• Emails, lista de presença ou outros documentos comprovando a ocorrência de uma 
reunião de Governança nos últimos seis meses ou  

• Plano para ocorrência dessas reuniões contendo: 
o Frequência, local e pauta das primeiras reuniões 
o Agendamento da primeira reunião  

Obs: o envio do plano completo será considerado como um atendimento quase total ao critério (nota 3) 

 

5 Registro das reuniões através de Atas  

• Cópia de uma ata de reunião que tenha ocorrido nos últimos seis meses ou  

• Plano para registro de reuniões através de atas, contendo:  
o Modelo da ata que será utilizada  
o Procedimento padronizando que todas as reuniões deverão ser registradas através de 

atas 
Obs: o envio do plano completo será considerado como um atendimento quase total ao critério (nota 3) 

o  
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Nº CRITÉRIO Comprovação Necessária para Atendimento ao Critério  

6 
Divulgação das informações da 
Governança 

• Comprovação de sistema próprio para divulgação das informações do trabalho da 
Governança, tais como Site, Informativos, etc...  

7 
Atuação da Governança para 
execução de ações de melhoria para o 
Distrito 

• Fotos, registros e relatórios comprovando a execução de uma ação da Governança para 
melhoria do Distrito  

 

8 
Fiscalização por parte da Governança 
da manutenção das calçadas que são 
de responsabilidade das Empresas  

• Procedimento de fiscalização documentado pela Governança e evidências mostrando a 
atuação. Exemplo de evidências:  

o Envio de informações de irregularidades à Prefeitura, solicitando o envio de notificações. 
o Contato direto com empresas irregulares  

9 

Fiscalização por parte da Governança 
do plantio e manutenção das árvores 
nas calçadas que são de 
responsabilidade das Empresas  

• Procedimento de fiscalização documentado pela Governança e evidências mostrando a 
atuação. Exemplo de evidências:  

o Envio de informações de irregularidades à Prefeitura, solicitando o envio de notificações. 
o Contato direto com empresas irregulares  

 



 
 

Página 33 de 51 
Licitação MDF n° 06/2017 

 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 

 

 
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA “PROPOSTA DE MELHORIA DO DISTRITO 

INDUSTRIAL” 
 

As propostas apresentadas receberão notas para cada um dos critérios de 
análise: 

 

Nº Critérios O que será avaliado? 

1 Qualidade do material Qualidade do power point apresentado (clareza, 
apresentação visual, etc...) 
Atendimento ao número máximo de slides 

2 Qualidade da apresentação Clareza da apresentação oral feita pelos 
representantes dos Distritos 

3 Conteúdo 
 

Qualidade do conteúdo da proposta 
Atendimento a todos os itens solicitados na 
orientação do Anexo III 
 

4 Viabilidade 
 

Viabilidade técnica e econômica da proposta 

5 Impacto Impacto que a execução dessa proposta terá para 
o Distrito 

6 Detalhamento do orçamento Envio de orçamento detalhado e bem embasado 
para a ação ou ações definidas 

7 Inovação Caráter inovador da proposta 

8 Abrangência Aplicabilidade para os demais Distritos Industriais 
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ANEXO II 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O PRÊMIO 

 

DISTRITO INDUSTRIAL:  

MUNICÍPIO:  

1 
Pessoa Jurídica 
Representante do Distrito   

Nome PJ: 
Razão Social: 
CNPJ: 
Inscrição Estadual:  
Inscrição Municipal: 
Sede: 
Cidade: 
Estado:  
CEP: 
Telefone:  
E-mail: 

2 
Comprovação de 
Representação do Distrito 

Deverão ser enviadas evidências comprovando que a pessoa jurídica 
indicada acima poderá representar o Distrito neste Prêmio:  
 
1. Documento de constituição da Associação das Empresas dos Distritos 

Industriais ou  
2. Documento de constituição de outra Associação de Empresas do 

Município ou da região na qual o Distrito Industrial participe e 
comprovação dessa participação ou 

3. Convênio de Municipalização assinado  

3 
Cadastro de dois 
representantes para 
apresentação da Etapa 2 

Representante 1:  
Nome:  
CPF:  
Função que desempenha dentro do Distrito 
Telefone:  
E-mail:  
 
Representante 2:  
Nome:  
CPF :  
Função que desempenha dentro do Distrito: 
Telefone:  
E-mail:  
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ANEXO III - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA “PROPOSTA DE 
MELHORIA DO DISTRITO INDUSTRIAL” 

 
 

A PROPOSTA deverá ser elaborada em Power-Point com no máximo 15 slides 
e deverá conter no mínimo:  

  
1. Identificação:  

I. Nome do Distrito ou Distritos que elaboraram o plano  

II. Identificação do Município  

III. Nome e Contato dos Representantes Legais da Associação  

2. Título da proposta de melhoria 

3. Objetivo: o que o Distrito pretende alcançar com a implantação das ações de 

melhoria / benefícios que essas ações trarão para o Distrito 

4. Necessidade: explicações e evidências do motivo dessa melhoria ser 

necessária 

5. Descrição detalhada: fornecer informações/ explicações detalhadas da 

proposta, incluindo:  

I. Orçamento: descrição do orçamento necessário para execução dessa 

proposta, conforme tabela padrão I 

II. Cronograma: apresentação de um cronograma para execução dessa 

proposta, conforme tabela padrão II 

6. Justificativa: argumentar a importância do prêmio para viabilizar a execução 

da proposta. Caso o prêmio não seja suficiente para cobrir o orçamento, 

explicar como será obtido o restante do recurso.  
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TABELA PADRÃO I – ORÇAMENTO DO PROJETO 

(Deve descrever a previsão de resumos financeiros da proposta, indicando quanto e como 
será gasto para sua realização.) 

 

PROPOSTA: (Incluir título da proposta)   

Item Descrição  
Quan

t. 
Valor 

Unitário Total 

 

1.1      

1.2      

1.3      

1.4      

1.5      

1.6      

VALOR TOTAL (R$)  

 

TABELA PADRÃO II – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

(Definir o prazo para as etapas de realização da proposta ) 

Etapas Item Atividade 
Duração 

Início Término 

1) (Incluir 

nome da etapa) 

1.1    

1.2    

1.3    

1.4    

1.5    

1.6    

1.7    

1.8    

1.9    

1.10    

2) (Incluir 

nome da etapa) 

2.1    

2.2    
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2.3    

2.4    

2.5    

2.6    

2.7    

2.8    

2.9    

2.10    

3) (Incluir 

nome da etapa) 

3.1    

3.2    

3.3    

3.4    

3.5    

3.6    

3.7    

3.8    

3.9    

3.10    
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO  
 

CONTRATO PARA SELEÇÃO DE MELHORIA DE DISTRITO INDUSTRIAL 
 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - 
CODEMIG, inscrita no CNPJ sob o nº 19.791.581/0001-55, com sede em Belo 
Horizonte/MG, na Rua Manaus, n° 467, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-350, 
neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada 
CODEMIG, e a ____________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________, 
com sede em ______________/___, na ________________________, Bairro 
_______________, CEP _________, neste ato representada por seu 
___________, ______________________, inscrito no CPF sob o n° 
_________________ e portador da CI n°__________________, doravante 
denominada CONTRATADA, celebram, em decorrência da licitação modo de 
disputa fechado, melhor conteúdo artístico nº 06/2017, Processo Interno n° 
428/17, o presente contrato, conforme cláusulas e condições a seguir 
especificadas:       
                                                                                                  

1. DO OBJETO 

 
Constitui objeto deste contrato a premiação do Distrito Industrial .................... 

(informar nome), cuja Proposta de Melhoria foi vencedora, na Categoria ..... 

(indicar categoria), selecionada na Licitação Presencial n° 06/2017 – Modo de 

Disputa Fechado, realizada pela CODEMIG. 

 
Parágrafo único. A CONTRATADA, sob sua inteira e exclusiva coordenação, 
supervisão, gerenciamento e responsabilidade técnica, compromete-se a 
realizar o projeto de “MELHORIA DE DISTRITO INDUSTRIAL”, na forma 
proposta, conforme especificado no Formulário de Inscrição e informações 
técnicas – ANEXO V do edital da Licitação 06/2017 - que passa a fazer parte 
integrante deste Contrato, independentemente de transcrição. 
 

2. DA DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE 

 
Constituem parte integrante do presente contrato a proposta apresentada pela 
CONTRATADA, datada de __/__/___, bem como o edital da licitação n°06/2017, 
independentemente de transcrição.  
 
Parágrafo único. Em caso de divergência ou contradição entre as disposições 
dos documentos mencionados no caput e as deste contrato, prevalecerão as 
regras contidas no edital da licitação.               
 

3. DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

Este contrato é regulado pelas suas cláusulas, pela Lei 13.303/2016 e pelos 

preceitos de direito privado.  
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4. DO VALOR 

O valor global do presente contrato é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

correspondente ao prêmio pela seleção do projeto de melhoria de Distrito 

Industrial mencionado na Cláusula Primeira deste contrato, sendo este valor fixo 

e irreajustável, no qual já estão incluídas todas as despesas especificadas na 

proposta da CONTRATADA. 

Parágrafo Primeiro. Os recursos correspondentes ao prêmio serão creditados 

em favor de: 

Titular: ............... 

Conta: ................ 

Agência: ...............  

Banco: ....................... 

 

Parágrafo Segundo - Os saldos em conta não utilizados no objeto pactuado 

serão devolvidos à concedente no prazo estabelecido para a apresentação da 

prestação de contas. 

 

5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

O prazo de vigência deste contrato é de 15 (quinze) meses contados da data de 
sua assinatura. 
                                                                                                                                                                                             
Parágrafo Primeiro. Respeitados os limites do art. 71 da Lei 13.303/2016, o 
presente contrato poderá ser prorrogado, por acordo entre as partes, desde que 
a medida seja vantajosa para a CODEMIG.      
 
Parágrafo Segundo. A prestação de contas deverá acontecer dentro do prazo 
de vigência do contrato.      
 

6. DA FORMA DE PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO 

O pagamento, a título de prêmio pela seleção, será efetuado em parcela única, 
no prazo de até 30 (trinta) dias úteis contados a partir da divulgação final dos 
resultados da premiação, por meio de ordem bancária emitida por 
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário na conta indicada na 
Cláusula Quarta deste instrumento. 
 
Parágrafo Primeiro. 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 do 
desenvolvimento do projeto proposto. 
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Parágrafo Segundo. Na hipótese de irregularidade na documentação, o prazo 
para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data de 
sua regularização. 
 
Parágrafo Terceiro. O valor do Prêmio deverá ser revertido em totalidade 
(100%) para as ações de melhoria definidas na “Proposta para Melhoria do 
Distrito”, na conformidade das condições estabelecidas no Item 11 do Termo de 
Referência. 
 

7. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO  

A CONTRATADA obriga-se, durante a vigência do contrato, à manutenção de 
habilitação requerida para participação no concurso, comprovando, sempre que 
exigido pela CODEMIG, sua regularidade em relação aos encargos legais e 
previdenciários. 
 

8. DO REAJUSTE  

Os preços ora contratados são fixos e irreajustáveis. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das demais obrigações constantes neste Contrato, no Termo de Referência 

anexo e na legislação vigente, compete à CONTRATADA: 

I. Aplicar os recursos financeiros transferidos pela CODEMIG, a título de 
premiação pela seleção na Licitação Presencial n° 06/2017 – Modo de 
Disputa Fechado, nas ações de melhoria definidas na “Proposta para 
Melhoria do Distrito; 

II. Executar este contrato na forma estabelecida no Edital Licitação Presencial 
n° 06/2017 – Modo de Disputa Fechado, bem como na Proposta apresentada 
à CODEMIG; 

III. Manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação 
exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado 
pela CODEMIG; 

IV. Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de 
contratar com a CODEMIG, bem como a eventual perda dos pressupostos 
para a participação de licitação, nos termos da Lei 13.303/2016; 

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

VI. Reparar todos os danos e prejuízos causados à CODEMIG ou a terceiros, 
não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de 
fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do fiscal; 

VII. Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução do objeto 
contratual, assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e 
quaisquer ônus trabalhistas e previdenciários, bem como os atinentes a 
seguro com acidentes de trabalho de seus empregados, zelando pela fiel 
observância da legislação incidente; 
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VIII. Pagar todos os encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, que incidam ou 
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, 
podendo a CODEMIG, a qualquer momento, exigir do Contratado a 
comprovação de sua regularidade;  

IX. Permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto contratual pelo 
fiscal;  

X. Não infringir quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive 
marcas, know-how ou trade-secrets, durante a execução do contrato, sendo 
responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e 
despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou 
administrativo iniciado em face da CODEMIG, por acusação da espécie; 

XI. Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pela CODEMIG 
para a adequada execução do contrato, apresentando as informações 
solicitadas e os documentos comprobatórios do adequado cumprimento das 
obrigações contratuais, tenham elas natureza principal ou acessória; 

XII. Designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato para participar 
de eventuais reuniões e ser o interlocutor da CONTRATADA, zelando pelo 
fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;  

XIII. Fornecer todas as informações solicitadas pela CODEMIG no prazo 
determinado; 

XIV. Disponibilizar à CODEMIG os contatos (telefone, endereço, e-mail, rádio, 
etc.) dos responsáveis pela execução do objeto contratado, bem como 
manter os dados cadastrais atualizados; 

XV. Arcar com eventuais prejuízos causados à CODEMIG e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus 
empregados, contratados ou prepostos envolvidos na execução do contrato; 

XVI. Não justificar o descumprimento de qualquer obrigação por inadequação 
de seu planejamento ou por falta de recursos; 

XVII. Manter um arquivo organizado com todos os documentos relacionados a 
este contrato, tais como ordens e recomendações expedidas pela 
CODEMIG, bem como registros de manutenção e de fatos relevantes; 

XVIII. Prestar contas à CODEMIG, conforme condições estabelecidas no Edital 
de Licitação Presencial n° 06/2017 – Modo de Disputa Fechado e deste 
contrato; 

XIX. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as normas estatuídas pela 
legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere a seus 
empregados, como a contratados e prepostos, responsabilizando-se, ainda, 
por toda e qualquer autuação e condenação oriunda da eventual 
inobservância das citadas normas, aí incluídos acidentes de trabalho, 
contratação de mão-de-obra escrava e de trabalho infantil. Caso a 
CODEMIG esta seja chamada a juízo e condenada pela eventual 
inobservância das normas em referência, a CONTRATADA obriga-se a 
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ressarci-la do respectivo desembolso, ressarcimento este que abrangerá as 
despesas processuais e os honorários de advogados arbitrados na referida 
condenação. 

 
Parágrafo único. A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos 
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CODEMIG a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato ou restringir a 
regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de 
Imóveis.  
 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CODEMIG 

Além das demais obrigações constantes neste Contrato, no Termo de Referência 

anexo e na legislação vigente, compete à CODEMIG: 

I. Proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e aos documentos 
necessários ao desenvolvimento dos serviços  

II. Fiscalizar, avaliar e vistoriar a execução do contrato, através de agente 
previamente designado, podendo solicitar a emissão de relatórios gerenciais 
e auditar os relatórios de prestação de contas elaborados pela 
CONTRATADA; 

III. Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer 
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do 
contrato, assinalando lhe prazo para que a regularize sob pena de serem-
lhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas; 

IV. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições 
estabelecidas neste Contrato. 

V. Comunicar à CONTRATADA, por escrito: 

a) Quaisquer instruções, procedimentos, irregularidades, imprecisões ou 
desconformidades sobre assuntos relacionados ao Contrato; 

b) A abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas 
irregulares da CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para o exercício do 
contraditório e ampla defesa;  

c) A aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato. 
 

11.  DA FISCALIZAÇÃO 
As atividades de fiscalização do presente contrato, nos termos do Manual de 
Fiscalização de Contratos da CODEMIG, serão exercidas pelo(a) fiscal 
designado(a) Sr.(a) Izabella Antunes Pimenta, matrícula 133094, da GEDIN e 
email izabellapimenta@codemig.com.br. E nas suas ausências pelo suplente 
designado(a) Sr.(a) Natália Moreira de Paoli, matrícula 132632, GEDIN e email 
nataliapaoli@codemig.com.br 
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12. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Deverá ser encaminhado à Gerência de Distritos Industriais da CODEMIG um 
relatório de prestação de contas físico e digitalizado no prazo de até 90 (noventa) 
dias úteis após a entrega do valor do Prêmio.  
 
Parágrafo Primeiro. A prestação de contas dos recursos recebidos deverá ser 
constituída de recibos, notas fiscais ou outros documentos comprobatórios da 
aplicação dos recursos na ação ou ações de melhorias propostas anteriormente. 
Os documentos apresentados deverão ser originais, em primeira via ou 
documento equivalente e deverão ser emitidos em nome do representante do 
Distrito. Não serão aceitos documentos ilegíveis, com rasuras ou com prazo de 
validade vencido. 

 
Parágrafo Segundo. O relatório deverá conter ainda fotos e evidências que 
comprovem a execução da ação ou ações propostas.  

 
Parágrafo Terceiro. A CODEMIG terá 15 (quinze) dias úteis para análise da 
prestação de contas e irá fornecer um parecer se as evidências e documentação 
foram suficientes para comprovação do uso adequado do recurso. Nesse 
parecer a CODEMIG poderá solicitar novas evidências e os Distritos Industriais 
terão no máximo 10 (dez) dias úteis para envio da documentação solicitada. A 
CODEMIG irá, então, no prazo de 10 (dez) dias úteis fornecer um parecer final.  

 
Parágrafo Quarto. Caso a comprovação não seja feita ou o parecer final da 
CODEMIG indicar que não há evidência suficiente para a comprovação do uso 
adequado do recurso, os Distritos Industriais deverão ressarcir integralmente o 
valor recebido à CODEMIG em até 15 (quinze) dias úteis após a data final do 
parecer. O valor ressarcido deverá ser reajustado pelo INPC acumulado desde 
a data do depósito do valor na conta do representante do Distrito.   

 
13. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

Desde que não altere a natureza do objeto contratado ou descumpra o dever de 
licitar, o presente contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, para 
melhor adaptar suas previsões ao interesse da CODEMIG, nos termos e limites 
da Lei 13.303/2016.  
 
Parágrafo único. As alterações contratuais serão formalizadas através de 
Termo Aditivo. 
 

14. DA SUSPENSÃO EXTRAORDINÁRIA DA EXECUÇÃO 
De comum acordo, as partes poderão convencionar a suspensão extraordinária 
da execução do objeto deste contrato, quando, justificadamente, por motivo 
imperioso e extraordinário, se fizer necessário.  
 
Parágrafo único. A suspensão será formalizada através de Termo Aditivo, onde 
será definida a expectativa de prazo do reinício da execução, bem como dos 
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correspondentes pagamentos, devendo, quando aplicável, ser firmado novo 
Cronograma de execução.  
 

15. DOS DIREITOS PATRIMONIAIS E AUTORAIS 
Os direitos patrimoniais e autorais de projetos ou serviços técnicos 
especializados desenvolvidos por profissionais autônomos ou por empresas 
contratadas decorrentes da execução deste contrato passam a ser propriedade 
da CODEMIG, sem prejuízo da preservação da identificação dos respectivos 
autores e da responsabilidade técnica a eles atribuída.  
 

16. DA CESSÃO DO CONTRATO 
O presente contrato não poderá ser cedido ou utilizado sob qualquer hipótese 
como título de circulação comercial, caução, cessão de crédito e/ou documento 
exequível a ser apresentado contra a CODEMIG por terceiros. 
 
Parágrafo único. Fica vedado à CONTRATADA transferir ou ceder, a qualquer 
título, os direitos e obrigações assumidos nesse contrato.  
 

17. DO SIGILO 
Caso a CONTRATADA venha a ter acesso a dados, materiais, documentos e 
informações de natureza sigilosa, direta ou indiretamente, em decorrência da 
execução do objeto contratual, deverá manter o sigilo dos mesmos, bem como 
orientar os profissionais envolvidos a cumprir esta obrigação, respeitando-se as 
diretrizes da CODEMIG, e respondendo, em caso de descumprimento, na forma 
da Lei 12.527/2011 e demais legislação aplicável.   
 

18. DAS SANÇÕES 
São situações ensejadoras da aplicação de sanção(ões) ao contratado, o atraso 

injustificado na execução do contrato (mora) e/ou a sua inexecução total ou 

parcial.  

 
Parágrafo Primeiro. O atraso injustificado na execução do contrato sujeita o 
contratado à multa de mora, nos termos do art. 82 da Lei 13.303/2016, limitada 
a 0,3% por dia, até o trigésimo dia de atraso.  

Parágrafo Segundo. A inexecução total ou parcial, aqui incluído o 
descumprimento de qualquer cláusula do contrato, sujeita o contratado às 
seguintes sanções, nos termos do art. 83 da Lei 13.303/2016: 

I. Advertência; 
II. Multa, limitada a 10% (cinco por cento) sobre o valor do saldo 

remanescente do contrato para o caso de inexecução parcial; 
III. Multa, limitada a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato 

para o caso de inexecução total; 
IV. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a CODEMIG, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos. 
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Parágrafo Terceiro. O procedimento para a aplicação de sanções é aquele 
previsto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODEMIG, o qual 
observa o devido processo administrativo, garantindo o contraditório e a ampla 
defesa.  

19. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 
Este contrato poderá ser extinto:  

I. Pela completa execução do seu objeto ou pelo advento de termo ou 
condição nele prevista. 

II. Pelo término do seu prazo de vigência. 
III. Por acordo entre as partes, desde que a medida não acarrete prejuízos 

para a CODEMIG. 
IV. Por ato unilateral da parte interessada, mediante aviso por escrito à outra 

parte com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, desde que a 
medida não acarrete prejuízos para a CODEMIG e esteja autorizado no 
contrato ou na legislação em vigor;  

V. Pela via judicial ou arbitral; e 
VI. Em razão de rescisão contratual pela ocorrência de qualquer dos motivos 

abaixo elencados: 

a) Descumprimento ou o cumprimento irregular ou incompleto de 
cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

b) Atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

c) Subcontratação parcial do objeto contratual, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, a quem não atenda às condições de 
habilitação e sem prévia autorização da CODEMIG;  

d) Fusão, cisão, incorporação, ou associação do contratado com 
outrem, não admitidas no instrumento convocatório e no contrato e 
sem prévia autorização da CODEMIG; 

e) Desatendimento das determinações regulares do gestor e/ou do 
fiscal do contrato para acompanhar e fiscalizar a sua execução; 

f) Cometimento reiterado de faltas na execução do contrato. 

g) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

h) Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

i) Razões de interesse da CODEMIG, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e exaradas no processo interno; 

j) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do contrato. 
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20. DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão decididos pela CODEMIG, segundo as disposições 
contidas nas Leis nº 13.303/2016 e n° 10.406/2002, no Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos da CODEMIG e demais normas aplicáveis.  
 

21. 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. 

 

22. DO VALOR CONTRATUAL 
Dá-se ao presente instrumento obrigacional, para os efeitos legais, o valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais). 
 

23. DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS 
Este contrato é regulado pelas suas cláusulas, pela Lei 13.303/2016 e pelos 
preceitos de direito privado.  
 

24. DO FORO 
É competente o foro de Belo Horizonte/MG para a solução de eventuais litígios 
decorrentes deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
Estando justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento de 
contrato, em 3 (três) vias, para um só efeito, na presença de duas testemunhas. 
 
 
Belo Horizonte, ___de___________de 20____. 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS – 

CODEMIG  
                                                             

______________________________________________ 
Razão Social da contratada  

Preencher com o(s) nome(s) do(s) representante(s) legal(is)      
 

Testemunhas:  
 
 Nome __________________________________CPF n° ____________. 
                 
Nome __________________________________CPF n° _____________.  
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ANEXO V - DECLARAÇÃO (inexistência de fatos impeditivos) 
  

 
LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 06/2017 – MDF 
 
  

  
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 quaisquer fatos impeditivos para sua participação no presente 
processo licitatório, especialmente em relação aqueles descritos nos artigos 37, 
parágrafo primeiro, 38 e 44 da Lei n° 13.303/2016, ciente a 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 45.906/2014. 
 
 
 
 
Data e local  
  
_____________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VI -  DECLARAÇÃO (art. 7°, XXXIII da CF/88) 
 
 
LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 06/2017 - MDF. 
 
 
 
A Empresa __________________________________, CNPJ n.º 
____________________, DECLARA, sob as penas da lei, que na mesma não 
há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 
(dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, 
na forma da lei.  
 
___________, em __ de ________________ de 20__. 
 
 
 

__________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO VII – RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

I – RELATÓRIO FINANCEIRO 
(Deve descrever a aplicação dos recursos, detalhando os serviços e produtos efetivamente 

adquiridos/prestados com a indicação das respectivas notas fiscais e valores. O orçamento e 
a prestação de contas deverão ser enviados impressos e também em arquivo de Excel) 

Mês Item Descrição  Fornecedor 

N° 
Nota 
Fiscal 

Data 
da 

nota 
fiscal 

Valor 

1.1     
 

 

1.2     
 

 

1.3     
 

 

2.1     
 

 

2.2     
 

 

2.3     
 

 

2.4     
 

 

3.1       

3.2     
 

 

3.3     
 

 

3.4     
 

 

4.1     
 

 

4.2     
 

 

4.3     
 

 

5.1     
 

 

5.2     
 

 

6.1     
 

 

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS R$ 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA 
COM OS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 
 
LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 06/2017 - MDF. 
 
 
Empresa __________________________________, CNPJ n.º 
____________________. 
 
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.  
 
Confirmamos a disponibilidade de equipamentos e da equipe técnica necessária 
à execução do objeto licitado.  
 
Estamos cientes dos termos do Edital e de seus Anexos, inclusive da minuta de 
contrato, caso houver, 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 licitação, e concordamos 
com os termos dos documentos que fazem parte integrante da mesma.  
 
 
___________, em __ de ________________ de 20__. 
 
 
 

__________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO IX - CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 06/2017 – MDF 
 
 
Pela presente carta, credenciamos, junto à COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG, para 
efeito de acompanhamento dos trâmites da LICITAÇÃO N° 06/2017, o(a) 
senhor(a) ____________, brasileiro(a), identidade nº ________________ e 
CPF n° ___________________, que representará a Empresa 
_____________________________          estabelecida em 
__________________________________ na rua _____________________n.º 
______e inscrita no CNPJ/MF, sob o número __________________________,  
podendo ser contatado, no horário comercial, no endereço acima ou pelo 
telefone  ( ____ ) __________ e e-mail _____________ 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. 
  
 

  
 
Data e local  
  
_____________________________________ 
Nome e assinatura do Representante Legal 
 
 


