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ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Núcleo de Governança e Gestão

Versão v.30.11.2020.

Processo SEI nº 1300.01.0005133/2021-47

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 032/2021

PROCESSO DE COMPRA Nº 1301017 000032/2021

 

Regime de Execução Indireta: Empreitada por preço global - Prestação de Serviços (sem dedicação
exclusiva de mão de obra)

Critério de Julgamento: menor preço

Modo de disputa: Aberto

 

 

 

Licitação com par�cipação ampla

 

 

 

Objeto: Contratação de serviço de engenharia especializado de inspeção predial na edificação do Estádio
Raimundo Sampaio -  Independência, com a intenção de se elaborar um Relatório Provisório de
Reversibilidade retratando a situação �sica e condições de operacionalidade do imóvel, bem como
indicando necessidades de intervenções ou subs�tuições.

 

 

 

EDITAL

1. PREÂMBULO

2. DO OBJETO
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3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5. DO CREDENCIAMENTO

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

9. DA PROVA DE CONCEITO

10. DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO

11. DOS RECURSOS

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13. DA ADJUDICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO

14. DA CONTRATAÇÃO

15. DA SUBCONTRATAÇÃO

16. DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO

17. DO PAGAMENTO

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

ANEXO DE EDITAL I -    TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO (36494678) 
ANEXO DE EDITAL II -   MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (38361217) 
ANEXO DE EDITAL III -  MODELOS DE DECLARAÇÕES (38361273)

ANEXO DE EDITAL IV -  MINUTA DE CONTRATO (38361243)

ANEXO DE EDITAL V -   CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSA DO ESTÁDIO RAIMUNDO SAMPAIO E
SEUS ANEXOS (35636778, 36642239, 36642337, 36642442)

 

1. PREÂMBULO

O  ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, torna
pública a realização de licitação na modalidade pregão eletrônico do �po MENOR PREÇO , em sessão
pública, por meio do site www.compras.mg.gov.br, para contratação de serviços de ELABORAÇÃO DE
LAUDOS DE INSPEÇÃO PREDIAL para a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade , nos termos
da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei Estadual n°. 14.167, de 10 de Janeiro de 2002 e
do Decreto Estadual n° 44.786, de 19 de Abril de 2008.

Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e pelas Leis
Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826, de 31 de julho de 2013, pelos Decretos
Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº 47.437, de 26 de junho de 2018, nº 46.559, de 16 de
julho de 2014, nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, n.º 47.768 de 29
de novembro de 2019, pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG / SEF n.º 3.458, de 22 de julho de 2003 e nº
8.898 de 14 de junho 2013, p e l a Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG N.º 9.576, de  6 de julho 2016,
pela Resolução SEPLAG nº 93, de novembro de 2018, aplicando-se subsidiariamente, a Lei Federal n°
8.666, de 21 de Junho de 1993, e as condições estabelecidas nesse edital e seus anexos, que dele
cons�tuem parte integrante e inseparável para todos os efeitos legais

 

A sessão de pregão terá início em data e horário conforme publicação oficial do instrumento convocatório
na Imprensa Oficial e jornal de grande circulação, anexos a este Edital. Todas as referências de tempo no

http://www.compras.mg.gov.br/
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Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa
forma, serão registradas no sistema e na documentação rela�va ao certame.

A sessão de pregão será realizada no sí�o eletrônico de compras do Governo do Estado de Minas
Gerais: www.compras.mg.gov.br.

1.1. O pregão será realizado por Pregoeiro e Equipe de Apoio designados na Resolução
Seinfra nº 15/2019.

1.1.1. A sessão de pregão terá início em data e horário conforme publicação oficial do
instrumento convocatório na Imprensa Oficial e jornal de grande circulação, anexos a este Edital. Todas
as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o
horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema e na documentação rela�va ao
certame.

1.2. A sessão de pregão será realizada no sí�o eletrônico de compras do Governo do Estado
de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.

2. OBJETO

2.1. O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a contratação de serviço de engenharia
especializado de inspeção predial na edificação do Estádio Raimundo Sampaio -  Independência, com a
intenção de se elaborar um Relatório Provisório de Reversibilidade retratando a situação �sica e
condições de operacionalidade do imóvel, bem como indicando necessidades de intervenções ou
subs�tuições.

2.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no
Portal de Compras doe as especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I, o Licitante
deverá obedecer este úl�mo.

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

3.1. Os pedidos de esclarecimentos e os registros de impugnações referentes a este processo
licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no site
h�p://www.compras.mg.gov.br/.

3.1.1. Os pedidos de esclarecimento e registros de impugnação serão realizados, em
caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema oficial do Estado de Minas Gerais,
alterna�vamente, via e-mail orcamento@infraestrutura.mg.gov.br, observados o prazo previsto
no item 3.1.

3.1.2. É obrigação do autor do pedido de esclarecimento ou do registro de impugnação
informar a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade a indisponibilidade do sistema.

3.2. O pedido de esclarecimentos ou registro de impugnação pode ser feito por qualquer
pessoa no Portal de Compras na página do pregão, em campo próprio (acesso via botão
“Esclarecimentos/Impugnação”).

3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnação os interessados
deverão se iden�ficar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos,
se pessoa jurídica e CPF para pessoa �sica) e disponibilizar as informações para contato
(endereço completo, telefone e e-mail).

3.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informações e documentações
per�nentes as solicitações.

3.2.3. Após o envio da solicitação, as informações não poderão ser mais alteradas,
ficando o pedido registrado com número de entrada, �po (esclarecimento ou impugnação), data
de envio e sua situação.

3.2.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de impugnação também
será disponibilizada via sistema. O solicitante receberá um e-mail de no�ficação e a situação da
solicitação alterar-se-á para “concluída”.

http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/
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3.2.5. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de e-
mail àqueles que enviaram integral e corretamente as solicitações de re�rada do Edital.

3.3. O pregoeiro responderá no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de
recebimento, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos
anexos.

3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

3.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

3.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser mo�vada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

3.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal
como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.

3.7. 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,
inques�onavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

3.8. As denúncias, pe�ções e impugnações anônimas ou não fundamentadas serão
arquivadas pela autoridade competente.

3.9. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do
direito de discu�r, na esfera administra�va, as regras do certame.

3.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o
do vencimento, e consideram-se os dias úteis. Só se iniciam e expiram os prazos em dia de expediente
na Administração.

 

4.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão par�cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a�vidade seja compa�vel
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no termos do Decreto
Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de
2018, no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF.

4.2. É vedado a qualquer pessoa, �sica ou jurídica, representar mais de um licitante na
presente licitação.

4.3. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos beneficiários indicados no
caput do art. 3º do Decreto nº 47.437, de 26 de junho de 2018 se dará da seguinte forma:

4.3.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos incisos I e II
do caput e § 4º do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006;

4.3.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de
2006;

4.3.3. produtor rural pessoa �sica, conforme disposto na Lei Federal nº 8.212, de 24 de
julho de 1991;

4.3.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do art. 18-A da Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

4.3.5. sociedade coopera�va, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº 11.488, de
15 de junho de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

4.4. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:

4.4.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores, dissolução,
liquidação;
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4.4.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
  

4.4.3. Es�verem suspensas temporariamente de par�cipar de licitações ou impedidas de
contratar com a Administração, sancionadas com fundamento no art. 87, III, da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993;

4.4.4. Es�verem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais,
sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

4.4.5. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública
Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com fundamento no art. 87, IV, da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993;

4.4.6. Empresas que tenham como proprietários controladores ou diretores membros
dos poderes legisla�vos da União, Estados ou Municípios ou que nelas exerçam funções
remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Cons�tuição da República;

4.4.7. Es�verem inclusas em uma das situações previstas no art. 9° da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993;

4.4.8. Empresas reunidas em consórcio.

4.5. A observância das vedações para não par�cipação é de inteira responsabilidade do
licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de descumprimento.

4.6. Como condição para par�cipação no Pregão, a licitante assinalará, no momento de
cadastramento de sua proposta, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, rela�vo às
seguintes declarações:

4.6.1. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.6.1.1. Alterna�vamente ao campo disposto no item 4.6.1, que, para fins de
obtenção do tratamento diferenciado e simplificado de que trata a Lei Complementar 123,
de 14 de dezembro de 2006 e o ar�go 15 da Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013,
registra que possui restrição no (s) documento (s) de regularidade fiscal, com o
compromisso de que irá promover a sua regularização caso venha a formular o lance
vencedor, cumprindo plenamente os demais requisitos de habilitação, conforme
determina o inciso XIII do art. 9º da Lei Estadual nº 14.167/2002.

4.6.2. que inexistem fatos impedi�vos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.7. Além das declarações prestadas via sistema, o licitante deverá anexar, juntamente com a
documentação de habilitação, as seguintes declarações constantes do anexo III do Edital:

4.7.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no ar�go 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
quando for o caso;

4.7.2. que está ciente das condições con�das no Edital e seus anexos;

4.7.3. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a par�r de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do ar�go 7°, XXXIII, da Cons�tuição;

4.7.4. que não possui, em sua cadeia produ�va, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art.
5º da Cons�tuição Federal.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. Para acesso ao sistema eletrônico o fornecedor deverá credenciar-se, nos termos do
Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro
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de 2018, por meio do site www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de Fornecedores, no prazo
mínimo de 02 (dois) dias úteis antes da data da sessão do Pregão.

5.1.1. Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um representante para atuar em
seu nome no sistema, sendo que o representante receberá uma senha eletrônica de acesso.

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.

5.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exa�dão dos seus dados cadastrais no
CAGEF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo iden�fique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.

5.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.

5.4. O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo de inteira
responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer transação efetuada, não podendo
ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema eventuais danos decorrentes do uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

5.4.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados por seu representante,
sendo que o credenciamento do representante do fornecedor implicará responsabilidade pelos
atos pra�cados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações, sob pena
da aplicação de penalidades.

5.5. Informações complementares a respeito do cadastramento serão ob�das no site
www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos Fornecedores, via e- mail:
cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com horário de atendimento de Segunda-feira a Sexta-
feira das 08:00h às 16:00h.

5.6. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 4.3 que desejar obter os
bene�cios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
disciplinados no Decreto Estadual nº.47.437, de 2018 e pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº
9.576, de 6 de julho de 2016 deverá comprovar a condição de beneficiário no momento do seu
credenciamento ou quando da atualização de seus dados cadastrais no Cadastro Geral de Fornecedores –
CAGEF, desde que ocorram em momento anterior ao cadastramento da proposta comercial.

5.6.1. Não havendo comprovação, no CAGEF, da condição de beneficiário até o momento do
registro de proposta, o fornecedor não fará jus aos bene�cios listados no Decreto Estadual nº 47.437,
de 26 de junho de 2018.

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-
se-á automa�camente a etapa de envio dessa documentação

6.1.1. Os arquivos referentes à proposta comercial e à documentação de habilitação
deverão ser anexados no sistema, por upload, separadamente em campos próprios.

6.1.1.1. Os arquivos referentes à proposta comercial e os documentos de habilitação
deverão, preferencialmente, ser assinados eletronicamente.

6.1.1.1.1. Para assinatura eletrônica, poderá ser u�lizado o Portal de Assinatura
Digital disponibilizado pelo Governo de Minas Gerais, de acesso gratuito, disponível
em: h�p://www.portaldeassinaturas.mg.gov.br. Dúvidas com relação à u�lização do
Portal de Assinaturas Digital podem ser encaminhadas para o e-mail
comprascentrais@planejamento.mg.gov.br. A realização da assinatura digital
importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o processo

http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/
mailto:cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br,
http://www.portaldeassinaturas.mg.gov.br/
https://www.sei.mg.gov.br/sei/comprascentrais@planejamento.mg.gov.br
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eletrônico, conforme Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas
aplicáveis, admi�ndo como válida a assinatura eletrônica, tendo como consequência
a responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e das informações
prestadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal e administra�va.

6.1.2. As orientações para cadastro de proposta e envio dos documentos de habilitação
encontram-se detalhadas no Manual Pregão Eletrônico - Decreto nº 48.012/2020 acessível
pelo Portal de Compras.

6.2. O Envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha..

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do Cer�ficado de Registro Cadastral emi�do pelo CAGEF, cuja consulta é pública. Nesse caso os
licitantes assinalarão em campo próprio no sistema a opção por u�lizar a documentação registrada no
CAGEF, não sendo necessário o envio dos documentos que es�verem vigentes.

6.4. Os documentos que constarem vencidos no CAGEF e os demais documentos exigidos
para a habilitação, que não constem do CAGEF, deverão ser anexados em até 5 arquivos de 20 Mb
cada.

6.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006.

6.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emi�das pelo sistema ou de sua desconexão.

6.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão re�rar ou subs�tuir a proposta e
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

6.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.

6.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

6.10. O prazo de validade da proposta será de 60 dias contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital e seus anexos, podendo subs�tuí-la ou re�rá-la até a
abertura da sessão.

 

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O licitante deverá encaminhar sua proposta, mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos campos abaixo, bem como, realizar o upload sua proposta comercial, conforme modelo
constante no Anexo II - Proposta Comercial.

7.1.1. Valor unitário e total do item; 

7.1.2. Anexar em PDF arquivo referente à Proposta Comercial contendo especificações
do objeto, bem como outras informações per�nentes presentes no Anexo I- Termo de
Referência;

7.1.3. O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo referente a
Proposta Comercial anexada deverá se referir, individualmente, a cada lote.

7.2. Todas as especificações do objeto con�das na proposta vinculam a Contratada.

7.3. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais,
financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a

http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/Pregao/Novo_decreto/Manual_Preg%C3%A3o_Eletr%C3%B4nico_-_vis%C3%A3o_FORNECEDOR__E_CIDAD%C3%83O_vfinal.pdf
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execução do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da
CONTRATADA.

7.3.1. Deverá ser apresentada planilha que expresse a composição de todos os custos
unitários do itens envolvidos em cada lote do presente certame.

7.3.2. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional,
em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.

7.4. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem isentos do ICMS,
conforme dispõe o Decreto nº 43.080, de 2002, deverão informar na proposta, conforme anexo
presente no Portal de Compras, os valores com e sem ICMS que serão classificados conforme itens
abaixo.

7.4.1. Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas enviadas, pelo sistema
eletrônico, as informações rela�vas ao produto e ao preço resultante da dedução do ICMS,
conforme Resolução conjunta SEPLAG/SEF nº 3.458, de 22 de julho de 2003, alterada pela
Resolução conjunta SEPLAG/SEF nº 4.670, de 5 de junho de 2014.

7.4.2. A classificação das propostas, etapa de lances, o julgamento dos preços, o registro
dos preços e a homologação serão realizados a par�r dos preços dos quais foram deduzidos os
valores rela�vos ao ICMS.

7.4.3. Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional farão suas
propostas conforme as disposições con�das nos subitens 7.4.1 e 7.4.2.

7.4.4. O disposto nos subitens 7.4.1 e 7.4.2 não se aplica aos contribuintes mineiros
optantes pelo regime do Simples Nacional.

7.4.5. Os fornecedores mineiros de que trata o subitem 7.4.4 deverão anexar às suas
propostas comerciais a ficha de inscrição estadual, na qual conste a opção pelo Simples Nacional,
podendo o pregoeiro, na sua falta, consultar a opção por este regime através do site:
h�p://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

7.4.6. O fornecedor mineiro isento de ICMS, caso seja vencedor, deverá enviar, quando
solicitado pelo Pregoeiro, via chat, após a negociação, sua proposta comercial assinada e
atualizada com os valores finais ofertados durante a sessão deste Pregão, informando na
proposta, além do preço resultante da dedução do ICMS, o preço com ICMS.

8. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, preservado o sigilo do licitante,
desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise prévia, e não poderá
implicar quebra de sigilo do fornecedor, bem como não exime a Administração da verificação de
sua conformidade com todas as especificações con�das neste Edital e seus anexos, quando da
fase de aceitabilidade da proposta do licitante detentor do menor preço para cada lote.

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os par�cipantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini�vo em
sen�do contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automa�camente as propostas classificadas, sendo que somente
estas par�ciparão da fase de lances.

8.3.1. Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, o valor
e horário do menor lance apresentado pelos licitantes, bem como todas as mensagens trocadas
no “chat” do sistema, sendo vedada a iden�ficação do fornecedor.
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8.3.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

8.4. Iniciada a etapa compe��va, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

8.4.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total.

8.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao úl�mo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.7. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta
deverá ser 1% para o lote único

8.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.9.  A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automa�camente pelo sistema quando houver lance ofertado nos úl�mos dois minutos do
período de duração da etapa compe��va.

8.10. A prorrogação automá�ca da etapa de envio de lances, de que trata o subitem anterior,
será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive em lances intermediários.

8.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
será encerrada automa�camente.

8.12. Encerrada a fase compe��va sem prorrogação automá�ca pelo sistema, nos termos do
subitem 7.9., o pregoeiro poderá admi�r o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução
do melhor preço.

8.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a iden�ficação do licitante.

8.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compe��va do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persis�r por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e
quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos par�cipantes, no sí�o eletrônico u�lizado
para divulgação.

8.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.18. Do empate ficto 

8.18.1. Em relação a itens não exclusivos para par�cipação de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efe�vada a verificação junto ao
CAGEF do porte da en�dade empresarial. O sistema iden�ficará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte par�cipantes, procedendo à comparação com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 47.437/2018.

8.18.2. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
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8.18.2.1. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de
encaminhar uma úl�ma oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após
a comunicação automá�ca para tanto.

8.18.2.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

8.18.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se iden�fique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.

8.19. Do empate real

8.19.1. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.19.2. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos serviços prestados:

8.19.2.1. no país;

8.19.2.2. por empresas brasileiras;

8.19.2.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

8.19.2.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.19.3. Persis�ndo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas ou os lances empatados.

8.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, via chat, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço,
para que seja ob�da melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.

8.20.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.20.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 horas,
envie a proposta adequada ao úl�mo lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada,
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados.

8.21. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

8.22. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.22.1. O critério de julgamento será o de menor preço, apurado de acordo com o Anexo
 - Proposta Comercial.

8.22.2. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compa�bilidade do preço em relação ao
valor es�mado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 48.012/2020.
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8.22.2.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, para todos os fins aqui
dispostos, que não atender às exigências fixadas neste Edital, contenha vícios insanáveis,
manifesta ilegalidade ou apresentar preços manifestamente inexequíveis.

8.22.2.2. Considera-se inexequível a proposta que a presente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa�veis com os preços dos insumos
e salários de mercado, acrescidos dos respec�vos encargos, ainda que o ato convocatório
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração.

8.22.2.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em
caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas
diligências, na forma do § 3° do ar�go 43 da Lei n° 8.666, de 1993 para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.22.2.2.2. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por
cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da
proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo
possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências
para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

8.22.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;

8.22.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.22.5.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade de diligência disponível no sistema, no prazo de 2
horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.22.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par�r de
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.22.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se
os que contenham as caracterís�cas do serviço ofertado, bem como as planilhas de custo
readequadas com o valor final ofertado, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o
caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio
pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.22.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.22.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua con�nuidade.

8.22.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar
à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja ob�do preço melhor.

8.22.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

8.22.9. Erros no preenchimento da planilha não cons�tuem mo�vo para a
desclassificação da proposta. A planilha poderá ́ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo
Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço global nem dos unitários.

9. DA PROVA DE CONCEITO

9.1. Não haverá prova de conceito no presente certame.

10. DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
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10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de par�cipação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a par�cipação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a)  CADIN – Cadastro Informa�vo de Inadimplência em relação à Administração Pública do
Estado de Minas Gerais acessível pelo site
h�p://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;

b) CAGEF/CAFIMP – Cadastro de Fornecedores Impedidos acessível pelo site
h�ps://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do;

c) Lista de Inidôneos man�dos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

10.1.1.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do ar�go 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prá�ca de ato de improbidade administra�va, a proibição
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.

10.1.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impedi�vas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impedi�vas Indiretas.

10.1.1.2. A tenta�va de burlar será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.1.1.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
inabilitação.

10.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de par�cipação.

10.1.3.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.2. Caso atendidas as condições de par�cipação, a habilitação dos licitantes será verificada
por meio do CAGEF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o
disposto no Decreto nº 47.524/2018.

10.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista nesse edital mediante u�lização
do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no CAGEF até (2) dias úteis
anteriores à data prevista para recebimento das propostas;

10.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do CAGEF
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto
com a apresentação da proposta, a respec�va documentação atualizada.

10.2.2.1. Caso as comprovações constantes do CAGEF vençam entre a data de envio
da documentação concomitante ao cadastro da proposta e o momento da verificação da
habilitação, deverá ser solicitado pelo pregoeiro ao licitante o envio da documentação
atualizada, por meio de documentação complementar via sistema.

10.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto
se a consulta aos sí�os eletrônicos oficiais emissores de cer�dões feita pelo Pregoeiro lograr
êxito em encontrar a(s) cer�dão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 48.012/20.

10.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado
a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 6 horas, sob pena de inabilitação.

 

http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.fornecedores2.mg.gov.br%2Fportalcompras%2Ffornecedoresimpedidoscon.do
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10.4. A apresentação de documentos �sicos originais somente será exigida se houver dúvida
quanto à integridade do arquivo digitalizado.

10.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permi�dos.

10.6. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

10.7.1. Documento de iden�ficação, com foto, do responsável pelas assinaturas das
propostas comerciais constantes no Anexo II- Proposta Comercial e das declarações constantes
no Anexo III - Modelos de Declarações.

10.7.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s)
responsável(is) pela empresa para pra�car atos junto à Administração Pública.

10.7.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

10.7.3. Ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou
instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedades empresárias, coopera�vas ou empresas individuais de responsabilidade limitada e,
no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus
administradores;

10.7.4. Ato cons�tu�vo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas em
se tratando de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

10.7.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País.

10.7.6. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão
competente, quando a a�vidade assim o exigir;

10.7.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respec�va;

10.8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

10.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda -CNPJ;

10.8.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, rela�vo à
sede do licitante, per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto do certame;

10.8.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual sede do licitante,
Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;

10.8.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a Fazenda
Nacional será efetuada mediante apresentação de cer�dão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida A�va da União – DAU
por elas administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de terceiros.

10.8.3.2. Se o fornecedor não es�ver inscrito no cadastro de contribuintes do Estado
de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de débitos rela�vos a tributos estaduais
em Minas Gerais por meio de Cer�dão de Débito Tributário – CDT, que poderá ser emi�da
pelo site: www.fazenda.mg.gov.br.

10.8.4. Cer�ficado de Regularidade rela�va à seguridade social e perante o Fundo de
Garan�a por Tempo de Serviço –FGTS.

10.8.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho,
mediante a apresentação de cer�dão nega�va, ou posi�va com efeito de nega�va, nos termos da
Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, nos termos do Título VII-Ada Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei  nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

http://www.fazenda.mg.gov.br./
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10.8.6. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser efetuada
mediante a apresentação das competentes cer�dões nega�vas de débitos, ou posi�vas com
efeitos de nega�vas.

10.8.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração do
domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

10.9.1. Cer�dão nega�va de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa �sica,
emi�da nos úl�mos 06 (seis) meses;

10.9.2.  

10.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

10.10.1. Comprovação de ap�dão para prestação de serviços compa�veis com as
caracterís�cas e quan�dades do objeto da licitação, estabelecidas no Termo de Referência
ANEXO a este Edital, por meio da apresentação de atestados de desempenho anterior, cadastro
no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da
capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, vedado o auto atestado,
compreendendo os requisitos abaixo relacionados:

10.10.1.1. Lote único: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante
para a prestação dos serviços em caracterís�cas, quan�dades e prazos compa�veis com o
objeto desta licitação, ou com o item per�nente apresentadas no Anexo I  - Termo de
Referência;

10.10.2. Os atestados deverão conter:

10.10.2.1. Nome empresarial e dados de iden�ficação da ins�tuição emitente (CNPJ,
endereço, telefone).

10.10.2.2. Local e data de emissão.

10.10.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade
das informações.

10.10.2.4. Período da execução da a�vidade.

10.10.2.5. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas as
informações necessárias à comprovação da legi�midade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as
a�vidades.

10.11. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

10.11.1. O licitante que possuir o Cer�ficado de Registro Cadastral (CRC) emi�do pela
Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá
u�lizá-lo como subs�tuto 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 u�lizado, devendo ser apresentado documento novo com a
validade em vigor.

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

10.11.2. Os documentos exigidos para habilitação serão apresentados no momento do
cadastramento da proposta, conforme instruções do Portal de Compras
h�p://www.compras.mg.gov.br/, e serão analisados após a classificação das propostas.

http://www.compras.mg.gov.br/
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10.11.2.1. Para fins de habilitação, é facultada ao pregoeiro a verificação de
informações e o fornecimento de documentos que constem de sí�os eletrônicos de órgãos
e en�dades das esferas municipal, estadual e federal, emissores de cer�dões, devendo tais
documentos ser juntados ao processo. A Administração não se responsabilizará pela
eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo
essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos necessários para
verificação, o licitante será inabilitado.

10.11.3. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter, de forma
clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor.

10.11.3.1. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos
deverão estar em nome da matriz;

10.11.3.2. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos deverão estar no
nome da filial;

10.11.3.3. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente são emi�dos em nome da matriz;

10.11.3.4. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica ou de
responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e com o número do CNPJ(MF)
da matriz ou da filial da empresa licitante.

10.11.4. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a
inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente, às punições legais cabíveis.

10.11.5. Aos beneficiários listados no item 4.3 será concedido prazo de 05 (cinco) dias
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para regularização da
documentação fiscal e/ou trabalhista, contado a par�r da divulgação da análise dos documentos
de habilitação do licitante melhor classificado, conforme disposto no inciso I, do § 2º, do art. 6º
do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

10.11.5.1. A não regularização da documentação no prazo deste item implicará a
inabilitação do licitante vencedor, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na
ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade coopera�va com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.

10.11.5.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o beneficiário
regularizar sua documentação fiscal e/ou trabalhista, o pregoeiro deverá suspender a
sessão de pregão para o lote específico e registrar no “chat” que todos os presentes ficam,
desde logo, in�mados a comparecer no dia e horário informados no site
www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de pregão do lote em referência.

 

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
mo�vada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais mo�vos, em
campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempes�vidade e a
existência de mo�vação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação mo�vada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

http://www.compras.mg.gov.br/
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11.2.3. Uma vez admi�do o recurso, o recorrente terá, a par�r de então, o prazo de três
dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde
logo, in�mados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico,
em outros três dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.2.4. A apresentação de documentos complementares, em caso de indisponibilidade ou
inviabilidade técnica ou material da via eletrônica, devidamente iden�ficados, rela�vos aos
recursos interpostos ou contrarrazões, se houver, será efetuada mediante envio para o e-mail
orcamento@infraestrutura.mg.gov.br, e iden�ficados com os dados da empresa licitante e do
processo licitatório (nº 1301017 000032/2021), observados os prazos previstos no item 11.1.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusce�veis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em
que serão repe�dos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.

12.1.2. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo
com a fase do procedimento licitatório.

12.1.3. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados con�dos no
CAGEF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

13.1. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro declarará o
licitante vencedor e o sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os
atos do procedimento e as ocorrências relevantes, disponível para consulta no
site www.compras.mg.gov.br.

13.2. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados.

13.3. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
homologará o procedimento licitatório.

14. DA CONTRATAÇÃO

14.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado
vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou re�rar o instrumento
equivalente, conforme minuta do Anexo IV - Contrato, de acordo com o art. 62 da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

14.1.1. O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a Administração, serão
assinados de maneira eletrônica, por intermédio do Sistema Eletrônico de Informações do
Governo do Estado de Minas Gerais -SEI/MG.

14.1.1.1. Para a assinatura eletrônica, caso ainda não possua  cadastro, o(s)
licitante(s) interessado(s) deverá (ão) acessar o Sistema Eletrônico de Informações do
Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG, por meio do
link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui se você ainda não está
cadastrado".

14.1.1.2. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser encaminhadas para o e-
mail rogerio.antunes@infraestrutura.mg.gov.br.

http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno
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14.1.1.3. A realização do cadastro como Usuário  Externo no SEI/MG importará na
aceitação de todos os termos e condições que regem o processo eletrônico, conforme
Decreto Estadual nº 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicáveis,
admi�ndo como válida a assinatura eletrônica na modalidade cadastrada (login/senha),
tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e das
informações prestadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal e administra�va.

14.1.2. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação
para firmar o termo de contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente.

14.1.3. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no momento de assinar o
termo de contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente ou recuse-se a assiná-lo, serão
convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.

14.1.3.1. Feita a negociação e comprovados os requisitos de habilitação, o licitante
deverá firmar o termo de contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente, sem
prejuízo das sanções previstas no Edital e das demais cominações legais, conforme
disposto no art. 48, §2º do Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020.

14.2. O representante legal do licitante que �ver apresentado a proposta vencedora deverá
firmar o termo de contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente, dentro do prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, que se dará através do sistema do Portal de
Compras - h�p://www.compras.mg.gov.br/#.

14.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para firmar o termo de contrato, aceitar
ou re�rar o instrumento equivalente decorrentes desta licitação, somente será analisada se
apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

15. DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento ora
ajustado

16. DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO

16.1. Não haverá exigência de garan�a financeira da execução para o presente certame

17.  DO PAGAMENTO

 

17.1. Para os Órgãos/En�dades da Administração Direta ou Indireta do Estado de Minas
Gerais, o pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira -
SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emi�da por processamento eletrônico, a crédito do
beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data
do recebimento defini�vo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela
CONTRATANTE. Para os demais par�cipantes, o pagamento será realizado a crédito do beneficiário em
um dos bancos que o fornecedor indicar, de acordo com norma�vo próprio a que se sujeita,
mantendo-se os prazos e condições estabelecidas no edital e seus anexos.

17.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE, após a
execução do objeto, a respec�va nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório da execução do
objeto do período a que o pagamento se referir, bem como, demais documentos necessários
para a efe�va comprovação da execução do objeto, se houver.

17.1.2. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota  Fiscal Eletrônica (DANFE)
juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação da validade da assinatura digital e a
auten�cidade do arquivo digital da NF-e (o des�natário tem à disposição o aplica�vo
“visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso
da NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.

17.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor.

17.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e
o prazo para o pagamento passará a correr a par�r da data da reapresentação do documento
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considerado válido pela CONTRATANTE.

17.1.5. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa  exclusiva da Administração, o valor
devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do efe�vo pagamento,
de acordo com a variação do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –SELIC.

17.2. A CONTRATADA deve garan�r a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no
Edital.

17.3. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da CONTRATADA não
impedem o pagamento, se o objeto �ver sido executado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto,
a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1.  A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual n.º
14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, E no
Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade
civil e criminal, às seguintes sanções:

18.1.1. Advertência por escrito;

18.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor es�mado do(s) lote(s) dos quais
o licitante tenha par�cipado e come�do a infração;

18.1.3. Suspensão do direito de par�cipar de licitações e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;

18.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos
termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

18.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

18.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumula�vamente às demais sanções previstas
nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.

18.3. A multa será descontada da garan�a do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos
eventualmente devidos ao infrator e/ou cobrada administra�va e/ou judicialmente.

18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administra�vo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução contratual
originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o
procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

18.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

18.5.1. Não serão aplicadas sanções administra�vas na ocorrência de casos fortuitos,
força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

18.6. A aplicação de sanções administra�vas não reduz nem isenta a obrigação da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros,
que poderão ser apurados no mesmo processo administra�vo sancionatório.

18.7. As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública
Estadual – CAFIMP e no CAGEF.

18.8. As sanções de suspensão do direito de par�cipar em licitações e impedimento de licitar
e contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:

18.8.1. Retardarem a execução do objeto;

18.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;
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18.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de par�cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances;

18.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

18.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração
administra�va �pificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual
nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira,
cópias do processo administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
reme�das à Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre
a eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização –
PAR. 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.

19.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do julgamento,
promover diligência des�nada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do
ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos des�nados a fundamentar as
decisões.

19.3. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o Anexo I - Termo
de Referência, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto da contratação.

19.4. É vedado ao licitante re�rar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.

19.5. O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá relevar omissões
puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a todos os
interessados, sendo possível a promoção de diligência des�nada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo.

19.6. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por
ilegalidade, de o�cio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

19.7. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir
eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia
expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

19.8. Os interessados poderão examinar ou re�rar gratuitamente o presente Edital de
Licitação e seus anexos no site: www.compras.mg.gov.br. 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fernando Scharlack Marcato, Secretário, em 24/11/2021, às
15:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 38089887 e o
código CRC 927EFFEB.

http://www.compras.mg.gov.b/
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Núcleo de Governança e Gestão

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

 

DATA Órgão Solicitante Número da Unidade de
Compra

14/06/2021 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
(SEINFRA) 1301017

 

Responsável pelo Pedido Superintendência ou Diretoria

Nome: Izabel Campos Ferreira 

E-mail: izabel.ferreira@infraestrutura.mg.gov.br

Ramal para contato: 3915-5991

Núcleo de Governança e Gestão

 

1. OBJETO:

1.1. Contratação de serviço de engenharia especializado de inspeção predial na edificação do
Estádio Raimundo Sampaio -  Independência, com a intenção de se elaborar um Relatório Provisório de
Reversibilidade retratando a situação �sica e condições de operacionalidade do imóvel, bem como
indicando necessidades de intervenções ou subs�tuições.

 Descrição do item CATMAS Quantidade Código do item no
SIAD 

Unidade de
Aquisição

 Serviço de avaliação de imóvel com emissão de
laudo 1 85626 Serviço

1.2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

1.2.1. Os serviços devem ser realizados pela CONTRATADA no Estádio Raimundo Sampaio -
Independência, no seguinte endereço:  Rua Pitangui, 3230 - Horto, Belo Horizonte - MG, 31030-066
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1.2.2. A CONTRATADA será responsável por elaborar Relatório Provisório de Reversão referente à
estrutura �sica do Estádio, nos termos da Cláusula 26.10 do Contrato de Concessão (Anexo V), retratando
sua situação �sica e suas condições de operacionalidade e u�lidade, indicando a eventual necessidade de
intervenções ou subs�tuições no imóvel, de forma jus�ficada, e observando sua conveniência,
necessidade e economicidade.

1.2.3. A CONTRATADA deverá realizar estudos e vistorias que se façam necessários à avaliação e
inspeção predial.

1.2.4. O documento elaborado pela CONTRATADA deverá apresentar as anomalias levantadas
durante a inspeção na edificação, juntamente com o registro fotográfico, descrições, caracterizações,
recomendações técnicas. Se per�nente, serão inseridas marcações nas fotos para representar dimensões
e/ou designações relevantes. Salienta-se que deverá ser descrito ou iden�ficado em planta onde se
localiza tal anomalia. Se couber, iden�ficar se a anomalia é de origem constru�va ou pela falta de
manutenção.

1.2.5. O documento elaborado pela CONTRATADA deverá apontar de forma jus�ficada quais
itens, objetos ou sistemas (hidráulico, estrutural, elétrico, torneiras, iluminação, registro, válvulas,
elevadores, catracas, câmeras, sonoro, proteção e combate à incêndio e outros que fazem parte da
edificação) necessitam de reparos ou subs�tuições para a correta operacionalidade do imóvel,
considerando a natureza de estádio de futebol, por pelo menos seis meses após a ex�nção do contrato
(setembro de 2022), nos termos do Anexo V (Contrato de Concessão Onerosa de Uso do imóvel e seus
anexos, principalmente a descrição da Arena Independência e as diretrizes mínimas para equipamentos e
sistemas). Deverá ser descrita a localização do item e/ou localizado em planta, além de apontar a
quan�dade de troca. 

1.2.6. A iden�ficação dos apontamentos dos vícios observados no laudo elaborado pela
CONTRATADA deverá ser realizada por registro fotográfico, com os devidos cuidados rela�vos a luz,
sombra e outros diversos fatores podem interferir na qualidade da imagem.

1.2.7. De acordo com a necessidade, deverão ser realizados prospecções e ensaios não
destru�vos para determinar possíveis patologias, para o apontamento de possíveis vícios ocultos. 

1.2.8. No que diz respeito a sistemas e equipamentos mecânicos e elétricos (elevadores,
bombeamentos, casas de máquinas, SPDA, QDC, etc.), a vistoria se empenha em iden�ficar se as
manutenções foram realizadas conforme normas técnicas e exigências dos órgãos responsáveis e se estão
dentre o período de manutenção. Cabe também a iden�ficação se os itens apresentam alguma
manifestação patológica.

1.2.9. O produto a ser entregue deverá ser elaborado de acordo com a normas de inspeção e
também com as demais normas técnicas per�nentes ao assunto, em destaque a norma ABNT NBR 16747
(Inspeção Predial), NBR 13752 (Perícias de Engenharia na Construção Civil) da ABNT (Associação Brasileira
de Normas Técnicas) e as demais normas técnicas vigentes per�nentes ao assunto e terá como obje�vo a
execução de levantamentos locais com base no confrontação entre o especificado nas informações
coletadas e recebidas do solicitante, projetos existente e o verificado no local, com a consequente
iden�ficação.

1.2.10. O documento elaborado pela CONTRATADA deverá apontar se a edificação no estado atual
apresenta algum risco ao usuário.

1.2.11. Devem ser observadas todas as áreas do imóvel, tanto externas (fachadas, portões e
outros elementos) como também todas as áreas internas e sistemas integrantes, tais como iluminação,
hidráulico e elétrico.

1.2.12. O laudo elaborado pela CONTRATADA  deverá abarcar, através da análise documental e
vistoria �sica, a iden�ficação e a avaliação de obras que tenham sido realizadas no imóvel pela
Concessionária durante o período de vigência do Contrato de Concessão de Uso Onerosa, em especial na
subestação de energia elétrica e as que visaram atender as normas de acessibilidade, atestando o devido
cumprimento e adequação das obras, bem como analisando se o valor apresentado pela Concessionária
como gasto para tais intervenções está compa�vel com o serviço executado e com o valor de mercado.
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1.2.13. O laudo elaborado pela CONTRATADA deverá conter, se possível, um compara�vo da
situação da situação geral do imóvel anteriormente ao início da operação da Concessionária e a situação
atual, apontando se o imóvel está em boas condições de recebimento pelo Estado. 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

2.1.  A Lei Estadual 23.304/2019 e o Decreto Estadual nº 47.767/2019, ins�tuíram como
competência da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, coordenar e gerir os equipamentos espor�vos
estaduais, dentre eles o Estádio Raimundo Sampaio - Independência.

2.2. A contratação visa a prestação de serviço de engenharia especializado de inspeção predial
na edificação do Estádio Raimundo Sampaio -  Independência, com a intenção de se elaborar um
Relatório Provisório de Reversibilidade retratando a situação �sica e condições de operacionalidade do
imóvel, bem como indicando necessidades de intervenções ou subs�tuições.

2.3. A elaboração de Relatório Provisório de Reversão dos bens vinculados à concessão é
obrigação do Poder Concedente, conforme Cláusula 26.10 a fim de garan�r a qualidade e a usabilidade
do imóvel rever�do, em especial considerando se tratar de espaço que abriga milhares de pessoas.
Paralelamente, a Seinfra não conta com equipe técnica especializada disponível para a realização do
trabalho.

3. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE

3.1. A modalidade Pregão Eletrônico está em conformidade com a Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, e com o Decreto Estadual 48.012, de 22 de julho de 2020, se tratando o objeto deste processo
licitatório de serviço comum de engenharia, entendido como a�vidade ou conjunto de a�vidades que
necessitam da par�cipação e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do
disposto na Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser obje�vamente definidos pela Administração Pública, mediante especificações
usuais de mercado.

4. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:

4.1. Não será permi�da a par�cipação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa
complexidade do fornecimento a ser prestado, considerando que as empresas que atuam no mercado
têm condições de fornecer os serviços de forma independente.

5. EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. A CONTRATADA deverá realizar vistorias �sicas, análise documental e avaliações
instrumentais que garantam o atendimento das solicitações dispostas no item 1.2. "Especificações do
Objeto"  deste Termo de Referência, com o obje�vo de documentos que se façam necessários para o
cumprimento da avaliação e inspeção Predial, tais como, elaboração do laudo técnico que ateste as
condições do imóvel e demais avaliações necessárias 

5.2. Para a execução do objeto descrito na especificação acima descrita, os serviços devem ser
realizados pela CONTRATADA no Estádio Raimundo Sampaio - Independência, no seguinte endereço:  Rua
do Pitangui, 3230 - Horto, Belo Horizonte - MG, 31030-066. 

5.3. A CONTRATADA poderá solicitar ao CONTRATANTE documentos necessários para a
execução do objeto. 

5.4. A CONTRATADA terá o prazo de 30 dias corridos para entrega do produto após a expedição
da ordem de serviço. 

5.5. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento defini�vo dos
serviços.

5.6. O setor demandante é o Núcleo de Governança e Gestão, tendo como Gestora do contrato
decorrente desta contratação a servidora Izabel Campos Ferreira - MASP 1473985-8 e como fiscais os
servidores Vaneide Sousa Pereira de Carvalho - MASP: 1.346.160-3 e Thiago de Oliveira Assunção - MASP:
1487460-6.
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5.7. Toda solicitação, ou autorização deverá ser feita conforme as especificações solicitadas
pelo Núcleo de Governança e Gestão, podendo ser feita por meio de e-mail para
estadios@infraestrutura.mg.gov.br ou para outro endereço eletrônico que a CONTRATANTE disponibilizar.

5.8. Os laudos técnicos e documentos auxiliares deverão ser entregues em meios impressos,
em 02 (duas) vias, e digitais em até 30 dias da Ordem de Serviço. Juntamente a cada laudo deverá ser
entregue a descrição da metodologia empregada, incluindo as premissas e os procedimentos seguidos
(inclusive para os dimensionamentos técnicos, quando per�nente), contendo as memórias de cálculo,
planilhas eletrônicas, algoritmos, so�wares u�lizados, ou outros documentos, e entregando as bases de
dados brutos u�lizadas, assim como a jus�fica�va pelas escolhas correspondentes.

5.9. Eventuais planilhas eletrônicas, os gráficos, tabelas, fotografias e outros arquivos deverão
ser entregues desprotegidos e em formato manipulável e auditável.

5.10. Após a entrega dos laudos, a CONTRATANTE os receberá provisoriamente e procederá
à verificação de sua conformidade para, em até 10 dias úteis, manifestar-se quanto à aceitação e
recebimento defini�vo, observando a adequabilidade ao escopo contratado.

5.11. Durante a avaliação, caso sejam encontradas inconsistências, dados faltantes ou
incompletos, ou elementos que dificultem ou não permitam a análise conclusiva de seus elementos, a
CONTRATADA deverá proceder sua correção em até 5 dias úteis (podendo ser prorrogados a critério da
CONTRATANTE).

5.12. As revisões ou ajustes acima não serão considerados novos produtos para fins de
pagamento, e deverão ser cumpridas ainda que após a aceitação e recebimento defini�vo dos estudos.

5.13. Não realizados os ajustes e/ou as subs�tuições solicitadas até a data estabelecida, o
estudo será rejeitado total ou parcialmente, ficando a CONTRATADA sujeita à aplicação das penalidades
previstas em lei.

5.14. O faturamento do serviço somente poderá ser realizado mediante entrega do produto com
os acréscimos das correções propostas pela CONTRATANTE.

5.15. Condições de recebimento:

5.15.1. O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pela SEINFRA não exclui a responsabilidade
civil do fornecedor disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas posteriormente,
garan�ndo-se a Administração as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90.

5.15.2. A nota fiscal deverá ser entregue na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade,
CNPJ 18.715.581/0001-03, com sede na Cidade Administra�va Presidente Tancredo Neves, Prédio Minas,
7º andar, localizada na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143 , Bairro Serra Verde, Belo Horizonte, MG, CEP
31.630-900,  ou enviada para o endereço eletrônico estadios@infraestrutura.mg.gov.br.

5.15.3. Caso a aceitação não se dê de forma expressa no prazo previsto no item 5.10, considerar-
se-ão aceitos defini�vamente o fornecimento prestado.

6. DO PAGAMENTO:

6.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emi�da por processamento
eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 30
(trinta) dias após a assinatura do ateste de recebimento do produto final pela Seinfra, em atenção ao
disposto no § 3º, art. 5º da Lei nº 8.666/993 e em consonância com a Instrução Norma�va SEINFRA/SPGF
nº 01/2019.

6.2. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à contratante, após a execução do
objeto, a respec�va nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório da execução do objeto do período a
que o pagamento se referir, se houver. 

6.3. Como comprovante de despesa será aceito o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
(Danfe) ou as primeiras vias da Nota Fiscal, conforme o caso. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à
prévia conferência pelo gestor e fiscal.
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6.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo
para o pagamento passará a correr a par�r da data da reapresentação do documento, considerado válido
pelo CONTRATANTE.

6.5. O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o CAGEF,
garan�ndo a manutenção dos requisitos de habilitação previstos na Licitação.

6.6. A nota fiscal deverá ser entregue na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade,
com sede na Cidade Administra�va Presidente Tancredo Neves, Prédio Minas, 7º andar, localizada na
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte, MG, CEP 31.630-900 ou enviada
para o endereço eletrônico estadios@infraestrutura.mg.gov.br.

7. DO CONTRATO

7.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado
vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente,
de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4º, XXI, da Lei 10.520/2002. 

7.2. O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência até  12 (doze) meses, a par�r da data
da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, e não poderá ser prorrogado. 

8. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA:

8.1. Serão designados como fiscais os servidores: Vaneide Sousa Pereira de Carvalho. MASP:
1.346.160-3 e Thiago de Oliveira Assunção - MASP: 1487460-6.

8.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do
objeto, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências
necessárias para sanar as falhas apontadas.

8.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do
objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como
tal definido pela lei civil.

8.4. O Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da
contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações deste Termo de Referência, seus anexos e da
proposta da CONTRATADA.

8.5. As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do Contrato serão
encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes,
consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

8.6. Caberá ao gestor os controles administra�vos/financeiros necessários ao pleno
cumprimento do objeto.

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

9.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária do
orçamento em vigor,  prevista dentro da LOA nº 23.751 de 31/12/2020, bem como compa�bilidade com
o PPAG - Plano Plurianual de Ação Governamental 2020 - 2023 sob números:

1301 27 812 043 4212 0001 339039-99 0 101

10. DAS GARANTIAS:

10.1. Não será exigida garan�a de execução para este objeto. 

10.2. A garan�a do produto/serviço é a garan�a legal estabelecida pelo Código de Defesa do
Consumidor (CDC), de 30 dias para serviços não-duráveis e 90 dias para serviços duráveis, contados a
par�r da data de recebimento do produto, sem prejuízo de outra garan�a complementar fornecida pelo
licitante/fabricante em sua proposta comercial.

11.    DA SUBCONTRATAÇÃO:
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11.1. Não será permi�da a subcontratação, devido à baixa complexidade do fornecimento a ser
prestado.

12. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 

12.1. Da Contratada: 

12.1.1. Prestar o serviço nas quan�dades, prazos e condições pactuadas, de acordo com as
exigências constantes neste documento.

12.1.2. Emi�r faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e
pagamento.

12.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução do objeto
contratado.

12.1.4. Reavaliar às suas expensas, no todo ou em parte, os itens em que se verificarem com 
incorreções, nos prazos e critérios do Item ‘’Execução de Objeto’’

12.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer
qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as normas e especificações técnicas
recomendadas neste documento.

12.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela entrega do serviço.

12.1.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.

12.1.8. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento dos encargos
estabelecidos no item anterior, quando houver inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto
deste Termo de Referência.

12.1.9. Manter, durante toda a execução do objeto, em compa�bilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.1.10. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do objeto
contratado.

12.1.11. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou aos seus bens, ou ainda
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto;

12.1.12. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, nos termos do §1º, ar�go 65 da Lei Federal nº.
8.666/93;

12.1.13. Realizar o entrega de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a par�r
da data da solicitação da Contratante;

12.1.14. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade come�das por seus empregados ou prepostos envolvidos na execução do
Contrato;

12.1.15. Garan�r que o objeto do CONTRATO não infringe quaisquer direitos autorais, patentes e
registros, inclusive marcas, know-how ou trade secrets, sendo responsável pelos prejuízos causados.

12.1.16. A Contratada será responsável pela realização das a�vidades de avaliação e inspeção do
imóvel nos termos da Cláusula 26 do Contrato de Concessão, Anexo V do Edital.

12.2. Da Contratante: 

12.2.1. Acompanhar e fiscalizar o serviço, atestar nas notas fiscais/faturas o efe�vo fornecimento
do objeto deste Termo de Referência.

12.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se es�verem em desacordo com a
especificação e da proposta de preços da CONTRATADA.
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12.2.3. Comunicar à CONTRATADA todas as irregularidades observadas durante o recebimento dos
itens solicitados.

12.2.4. No�ficar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na entrega dos itens
solicitados.

12.2.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a subs�tuição dos materiais/serviços em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

12.2.6. Conceder prazo de 5 dias úteis, após a no�ficação, para a CONTRATADA regularizar as
falhas observadas.

12.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

12.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

12.2.9. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários através
dos documentos per�nentes.

13.   CONFIDENCIALIDADE

13.1. Os dados, materiais, informações e documentos acessados deverão ser u�lizados
exclusivamente para a execução do objeto contratual, vedada sua u�lização para outras finalidades.

13.2. Todo e qualquer documento ou informação ob�da ou associada ao desenvolvimento do
objeto contratual, incluindo estudos, trabalhos cien�ficos ou recomendações deverão ser tratados pela
CONTRATADA e sua equipe com absoluta reserva, sendo-lhes vedada realizar qualquer �po de divulgação
a terceiros, sem a expressa e escrita autorização da CONTRATANTE.

14.   PROPRIEDADE INTELECTUAL

14.1. A CONTRATADA cederá à CONTRATANTE o direito patrimonial e a propriedade intelectual
em caráter defini�vo dos estudos, metodologias, e resultados produzidos em consequência da
contratação.

14.2. Entende-se por resultados toda a documentação dos estudos gerados, manuais, memoriais
descri�vos e de cálculo, so�wares que tenham sido desenvolvidos para o projeto, plantas, desenhos,
planilhas, ques�onários de entrevistas, tabelas compara�vas, documentos, base de dados e outras
ferramentas eletrônicas desenvolvidas para apoiar a sua consecução, os quais deverão ser
disponibilizados para uso exclusivo da CONTRATANTE e de quem ela venha a indicar, também em meio
digital.

 

 

Responsável pela elaboração:

THIAGO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO BATISTA

MASP 1487460-6

 

VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO

MASP 1346160-3

 

Responsável pela aprovação 

IZABEL CAMPOS FERREIRA

MASP 1473985-8
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Documento assinado eletronicamente por Izabel Campos Ferreira, Chefe da Unidade, em
15/10/2021, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Thiago de Oliveira Assunção Ba�sta, Servidor Público, em
18/10/2021, às 09:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por André Correa Souza, Servidor Público, em 18/10/2021, às
10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 36494678
e o código CRC 8AE0D514.

Referência: Processo nº 1300.01.0005133/2021-47 SEI nº 36494678

Criado por 11732029601, versão 4 por 06882045623 em 15/10/2021 12:16:40.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

Núcleo de Governança e Gestão

Anexo nº II/SEINFRA/CECP/NGG/2021

PROCESSO Nº 1300.01.0005133/2021-47

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 032/2021

(preenchida em papel �mbrado da proponente) 
 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone  

Endereço Eletrônico  

Nome do Representante Legal  

CPF do Representante Legal  

   

Produto de entrega única, conforme especificação
técnica do item 1.2 do Anexo I do Edital.

VALOR
TOTAL
(R$)

 

  

Prazo de
Garan�a  

Prazo de
Entrega  

.

.

.

Prazo de Validade da Proposta  
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Local de Entrega  

Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas nos Anexos do Edital.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais,
trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o
objeto a ser contratado na presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação
de propostas e seus anexos.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local.

 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por André Correa Souza, Servidor Público, em 23/11/2021, às
14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 38361217
e o código CRC BC1EDE04.

Referência: Processo nº 1300.01.0005133/2021-47 SEI nº 38361217

Criado por 05414224641, versão 3 por 06882045623 em 23/11/2021 14:25:08.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

Núcleo de Governança e Gestão

Anexo nº III/SEINFRA/CECP/NGG/2021

PROCESSO Nº 1300.01.0005133/2021-47

 

ANEXO III

MODELOS DE DECLARAÇÕES

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 

DECLARAÇÃO DE MENORES

 

A ______________________________________ ,    CNPJ    nº. ___________________________ ,    com  
 sede à   _________________________________ , declara, sob as penas da lei, a inexistência 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, na forma da lei.

Data e local.

 

______________________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DE DECRETO ESTADUAL Nº
47.437, DE 2018

 

A  _________________________________ ,    CNPJ    nº. ____________________________ ,    com  
 sede à  __________________ , declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos legais para
sua categorização como                                                                              , estando no rol descrito no item 4.3
deste edital, não havendo quaisquer impedimentos que a impeça de usufruir do tratamento favorecido
diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e Decreto Estadual nº
47.437, de 26 de junho de 2018.

Data e local.

 

___________________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

 

Em cumprimento à possibilidade faculta�va descrita no Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021,
Processo nº 1301017 000032/2021, declaro que o Sr. _______________________________                   ,
CPF______________________________________________   ,     devidamente     credenciado     pela   
 empresa ________________________   ,     CNPJ:_____________________________                  ,
compareceu e vistoriou irrestritamente os locais onde serão executados os serviços objeto da licitação
em apreço, e tomou plena ciência das condições locais e das dificuldades existentes, bem como de todos
as informações e elementos técnicos, necessários à execução dos serviços a serem licitados.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. Data e local.

 

______________________________________________ 
Assinatura

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

 

Em cumprimento à possibilidade faculta�va descrita no Edital do Pregão Eletrônico nº 032/2021,
Processo nº 1301017 000032/2021, a  _____________________________   , CNPJ nº 
_______________________________________  , com sede à  __________________________________ 
 , declara, sob as penas da lei, que opta pela não realização de visita técnica, considerando a descrição do
serviço con�da no Termo de Referência, Anexo do Edital.



24/11/2021 16:22 SEI/GOVMG - 38361273 - Anexo

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=44287340&infra_sist… 3/3

Declara e assume inteiramente a responsabilidade e consequências por essa omissão, se compromete a
não alegar desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como jus�fica�va para se
eximir das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em
decorrência da execução do objeto deste pregão.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Data e local.

 

___________________________________
Assinatura

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por André Correa Souza, Servidor Público, em 23/11/2021, às
14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 38361273
e o código CRC D3B09975.

Referência: Processo nº 1300.01.0005133/2021-47 SEI nº 38361273

Criado por 05414224641, versão 2 por 05414224641 em 22/11/2021 21:44:27.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

Núcleo de Governança e Gestão

Anexo nº IV/SEINFRA/CECP/NGG/2021

PROCESSO Nº 1300.01.0005133/2021-47

ANEXO IV

TERMO DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº        , DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DO [INSERIR NOME DO
ÓRGÃO] E A EMPRESA [INSERIR
NOME DA EMPRESA], NA FORMA
ABAIXO:

 

 

O Estado de Minas Gerais, por meio do(a) [inserir órgão ou en�dade pública Contratante],com sede no(a)
[inserir endereço completo], na cidade de [inserir cidade]/Estado de [inserir Estado], endereço de correio
eletrônico: [inserir email], inscrito(a) no CNPJ sob o nº [inserir nº do CNPJ], doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo [inserir nome do representante do contratante], inscrito no
CPF sob o nº [inserir nº do CPF] Resolução de competência nº [inserir nº da resolução de delegação de
competência] e a empresa [inserir nome da empresa], endereço de correio eletrônico [inserir email],
inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ –sob o número [inserir nº do CNJP], com sede
na [inserir nome da cidade sede da empresa], neste ato representada pelo Sr(a). [inserir nome do
representante da contratada], inscrita no CPF nº [inserir nº do CPF], doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços
nº 032/2021, que será regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Estadual n° 48012/2020, [inserir
legislação específica per�nente à contratação], e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, com suas
alterações posteriores, aplicando-se ainda, no que couber, as demais normas específicas aplicáveis ao
objeto, ainda que não citadas expressamente. 

 

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de serviço de engenharia
especializado de inspeção predial na edificação do Estádio Raimundo Sampaio -  Independência, com a
intenção de se elaborar um Relatório Provisório de Reversibilidade retratando a situação �sica e
condições de operacionalidade do imóvel, bem como indicando necessidades de intervenções ou
subs�tuições.

1.2. A CONTRATADA será responsável por elaborar Relatório Provisório de Reversão referente à
estrutura �sica do Estádio, nos termos da Cláusula 26.10 do Contrato de Concessão (Anexo V), retratando
sua situação �sica e suas condições de operacionalidade e u�lidade, indicando a eventual necessidade de
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intervenções ou subs�tuições no imóvel, de forma jus�ficada, e observando sua conveniência,
necessidade e economicidade.

1.3. A CONTRATADA deverá realizar estudos e vistorias que se façam necessários à avaliação e
inspeção predial.

1.4. O documento elaborado pela CONTRATADA deverá apresentar as anomalias levantadas
durante a inspeção na edificação, juntamente com o registro fotográfico, descrições, caracterizações,
recomendações técnicas. Se per�nente, serão inseridas marcações nas fotos para representar dimensões
e/ou designações relevantes. Salienta-se que deverá ser descrito ou iden�ficado em planta onde se
localiza tal anomalia. Se couber, iden�ficar se a anomalia é de origem constru�va ou pela falta de
manutenção.

1.5. O documento elaborado pela CONTRATADA deverá apontar de forma jus�ficada quais
itens, objetos ou sistemas (hidráulico, estrutural, elétrico, torneiras, iluminação, registro, válvulas,
elevadores, catracas, câmeras, sonoro, proteção e combate à incêndio e outros que fazem parte da
edificação) necessitam de reparos ou subs�tuições para a correta operacionalidade do imóvel,
considerando a natureza de estádio de futebol, por pelo menos seis meses após a ex�nção do contrato
(setembro de 2022), nos termos do Contrato de Concessão Onerosa de Uso do imóvel. Deverá ser
descrita a localização do item e/ou localizado em planta, além de apontar a quan�dade de troca. 

1.6. A iden�ficação dos apontamentos dos vícios observados no laudo elaborado pela
CONTRATADA deverá ser realizada por registro fotográfico, com os devidos cuidados rela�vos a luz,
sombra e outros diversos fatores podem interferir na qualidade da imagem.

1.7. De acordo com a necessidade, deverão ser realizados prospecções e ensaios não
destru�vos para determinar possíveis patologias, para o apontamento de possíveis vícios ocultos. 

1.8. No que diz respeito a sistemas e equipamentos mecânicos e elétricos (elevadores,
bombeamentos, casas de máquinas, SPDA, QDC, etc.), a vistoria se empenha em iden�ficar se as
manutenções foram realizadas conforme normas técnicas e exigências dos órgãos responsáveis e se estão
dentre o período de manutenção. Cabe também a iden�ficação se os itens apresentam alguma
manifestação patológica.

1.9. O produto a ser entregue deverá ser elaborado de acordo com a normas de inspeção e
também com as demais normas técnicas per�nentes ao assunto, em destaque a norma ABNT NBR 16747
(Inspeção Predial), NBR 13752 (Perícias de Engenharia na Construção Civil) da ABNT (Associação Brasileira
de Normas Técnicas) e as demais normas técnicas vigentes per�nentes ao assunto e terá como obje�vo a
execução de levantamentos locais com base no confrontação entre o especificado nas informações
coletadas e recebidas do solicitante, projetos existente e o verificado no local, com a consequente
iden�ficação.

1.10. O documento elaborado pela CONTRATADA deverá apontar se a edificação no estado atual
apresenta algum risco ao usuário.

1.11. Devem ser observadas todas as áreas do imóvel, tanto externas (fachadas, portões e
outros elementos) como também todas as áreas internas e sistemas integrantes, tais como iluminação,
hidráulico e elétrico.

1.12. O laudo elaborado pela CONTRATADA  deverá abarcar, através da análise documental e
vistoria �sica, a iden�ficação e a avaliação de obras que tenham sido realizadas no imóvel pela
Concessionária durante o período de vigência do Contrato de Concessão de Uso Onerosa, em especial na
subestação de energia elétrica e as que visaram atender as normas de acessibilidade, atestando o devido
cumprimento e adequação das obras, bem como analisando se o valor apresentado pela Concessionária
como gasto para tais intervenções está compa�vel com o serviço executado e com o valor de mercado.

1.13. O laudo elaborado pela CONTRATADA deverá conter, se possível, um compara�vo da
situação da situação geral do imóvel anteriormente ao início da operação da Concessionária e a situação
atual, apontando se o imóvel está em boas condições de recebimento pelo Estado. 

1.14. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão nº 032/2021 e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO

2.1. A execução do objeto dar-se-á no Estádio Raimundo Sampaio - Independência, no
seguinte endereço:  Rua Pitangui, 3230 - Horto, Belo Horizonte - MG, 31030-066.

2.2. A CONTRATADA terá o prazo de 30 dias corridos para entrega do produto após a
expedição da ordem de serviço, podendo ser prorrogado pela Administração Pública diante de
mo�vo jus�ficável.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1. O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência até  12 (doze) meses, a par�r da
data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, e não poderá ser
prorrogado.

4. CLÁUSULA QUARTA – PREÇO

4.1. O valor total da contratação é de R$ [inserir valor] ([inserir valor por extenso]).

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da (s) dotação(ões)
orçamentária(s), e daquelas que vierem a subs�tuí-las:

1301 27 812 043 4212 0001 339039-99 0 101

5.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emi�da por processamento
eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 30
(trinta) dias após a assinatura do ateste de recebimento do produto final pela Seinfra, em atenção ao
disposto no § 3º, art. 5º da Lei nº 8.666/993 e em consonância com a Instrução Norma�va SEINFRA/SPGF
nº 01/2019.

6.2. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à contratante, após a execução do
objeto, a respec�va nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório da execução do objeto do período a
que o pagamento se referir, se houver. 

6.3. Como comprovante de despesa será aceito o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
(Danfe) ou as primeiras vias da Nota Fiscal, conforme o caso. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à
prévia conferência pelo gestor e fiscal.

6.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo
para o pagamento passará a correr a par�r da data da reapresentação do documento, considerado válido
pelo CONTRATANTE.

6.5. O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o CAGEF,
garan�ndo a manutenção dos requisitos de habilitação previstos na Licitação.

6.6. A nota fiscal deverá ser entregue na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade,
com sede na Cidade Administra�va Presidente Tancredo Neves, Prédio Minas, 7º andar, localizada na
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte, MG, CEP 31.630-900 ou enviada
para o endereço eletrônico estadios@infraestrutura.mg.gov.br.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE  

7.1. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados
monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de 12 meses, contados da
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apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos
arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anualidade.

7.1.1. O direito a que se refere o item 7.1 deverá ser efe�vamente exercido mediante
pedido formal da CONTRATADA até 180 dias após o a�ngimento do lapso de 12 meses a que
se refere o caput desta cláusula sob pena de preclusão do direito ao seu exercício.

7.1.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-á o marco inicial descrito
no item 7.1.

7.1.3. Desde que devidamente jus�ficado e expressamente previsto no termo adi�vo,
o direito ao reajuste poderá ser exercido em momento posterior, até o encerramento do
vínculo contratual.

8. CLÁUSULA OITAVA- FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante especialmente
designado pela CONTRATANTE no Termo de Designação de Gestor e Fiscal, na forma estabelecida
pelo Termo de Referência. 

9. CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

9.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA e os
materiais que serão empregados  são aqueles previstos no Termo de Referência e no Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. Da Contratada: 

10.1.1. Prestar o serviço nas quan�dades, prazos e condições pactuadas, de acordo com as
exigências constantes neste documento.

10.1.2. Emi�r faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e
pagamento.

10.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução do objeto
contratado.

10.1.4. Reparar, remover, refazer ou subs�tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, os itens em
que se verificarem com  incorreções, nos prazos e critérios do Item ‘’Execução de Objeto’’

10.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer
qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as normas e especificações técnicas
recomendadas neste documento.

10.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela entrega do serviço.

10.1.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.

10.1.8. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento dos encargos
estabelecidos no item anterior, quando houver inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto
deste Termo de Referência.

10.1.9. Manter, durante toda a execução do objeto, em compa�bilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.1.10. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do objeto
contratado.

10.1.11. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou aos seus bens, ou ainda
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto;

10.1.12. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, nos termos do §1º, ar�go 65 da Lei Federal nº.
8.666/93;
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10.1.13. Realizar o entrega de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a par�r
da data da solicitação da Contratante;

10.1.14. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade come�das por seus empregados ou prepostos envolvidos na execução do
Contrato;

10.1.15. Garan�r que o objeto do CONTRATO não infringe quaisquer direitos autorais, patentes e
registros, inclusive marcas, know-how ou trade secrets, sendo responsável pelos prejuízos causados.

10.1.16. A Contratada será responsável pela inspeção do imóvel nos termos da Cláusula 26 do
Contrato de Concessão, Anexo V do Edital.

10.2. Da Contratante: 

10.2.1. Acompanhar e fiscalizar o serviço, atestar nas notas fiscais/faturas o efe�vo fornecimento
do objeto deste Termo de Referência.

10.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se es�verem em desacordo com a
especificação e da proposta de preços da CONTRATADA.

10.2.3. Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas durante o recebimento dos
itens solicitados.

10.2.4. No�ficar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na entrega dos itens
solicitados.

10.2.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a subs�tuição dos materiais/serviços em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

10.2.6. Conceder prazo de 5 dias úteis, após a no�ficação, para a CONTRATADA regularizar as
falhas observadas.

10.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

10.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

10.2.9. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários através
dos documentos per�nentes.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

11.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais serão
observadas as determinações que se seguem.

11.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto
padrão de é�ca durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência desta polí�ca,
define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:

11.2.1. “prá�ca corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação
de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um agente público no processo de
licitação ou execução do contrato;

11.2.2. “prá�ca fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um
processo de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do CONTRATANTE;

11.2.3. “prá�ca conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes
(antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do CONTRATANTE,
des�nado a estabelecer os preços das propostas a níveis ar�ficiais não compe��vos e privar o
CONTRATANTE dos bene�cios da compe�ção livre e aberta;

11.2.4. “prá�ca coerci�va” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou
indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a par�cipação delas no
processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;

11.2.5. “prá�ca obstru�va” significa:
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11.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais
para inves�gação ou oferecer informações falsas aos inves�gadores com o obje�vo de
impedir uma inves�gação do CONTRATANTE ou outro órgão de Controle sobre
alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar,
assediar ou in�midar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de
informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a inves�gação; ou

11.2.5.2. agir intencionalmente com o obje�vo de impedir o exercício do direito do
CONTRATANTE ou outro órgão de Controle de inves�gar e auditar.

11.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções previstas na
legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em prá�cas
corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coerci�vas durante o procedimento licitatório.

11.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no
Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, deve ser encaminhada à Controladoria Geral
do Estado - CGE para denuncia à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Jus�ça
para adoção das medidas cabíveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ANTINEPOTISMO

12.1. É vedada a execução de serviços por empregados que sejam cônjuges, companheiros
ou que tenham vínculo de parentesco em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
com agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão
CONTRATANTE, salvo se inves�dos por concurso público.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1.  A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual n.º 14.167,
de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, E no Decreto
Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:

13.1.1. Advertência por escrito;

13.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor es�mado do(s) lote(s) dos quais o
licitante tenha par�cipado e come�do a infração;

13.1.3. Suspensão do direito de par�cipar de licitações e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;

13.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos termos do
art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

13.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

13.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumula�vamente às demais sanções previstas nos
itens 13.1.1, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5.

13.3. A multa será descontada da garan�a do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos
eventualmente devidos ao infrator e/ou cobrada administra�va e/ou judicialmente.

13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo
incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução contratual originário que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
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13.5.1. Não serão aplicadas sanções administra�vas na ocorrência de casos fortuitos, força maior
ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

13.6. A aplicação de sanções administra�vas não reduz nem isenta a obrigação da CONTRATADA
de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser
apurados no mesmo processo administra�vo sancionatório.

13.7. As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública
Estadual – CAFIMP e no CAGEF.

13.8. As sanções de suspensão do direito de par�cipar em licitações e impedimento de licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:

13.8.1. Retardarem a execução do objeto;

13.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

13.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de par�cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;

13.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

13.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá�ca de infração
administra�va �pificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual nº
46.782, de 23 de junho de 2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias
do processo administra�vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
reme�das à Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização – PAR. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art.
78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo
das sanções aplicáveis.

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administra�va prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indica�vo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.4.3. Indenizações e multas.

14.5. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na contratação original; sejam man�das as demais cláusulas e condições do contrato; não
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
con�nuidade do contrato.

14.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material de
propriedade da outra parte, acaso em seu poder.

14.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar,
mo�vadamente, providências acauteladoras, inclusive a suspensão da execução do objeto.
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

15.1. As PARTES, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no presente contrato
em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de
órgão reguladores e/ou fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei Federal nº 13.709/2018.

15.2. No presente contrato, a CONTRATANTE assume o papel de controlador, nos termos do
ar�go 5º, VI da Lei nº 13.709/2018, e a CONTRATADA assume o papel de operador, nos termos do
ar�go 5º, VII da Lei nº 13.709/2018.

15.3. A CONTRATADA deverá guardar sigilo sobre os dados pessoais compar�lhados pela
CONTRATANTE e só poderá fazer uso dos dados exclusivamente para fins de cumprimento do objeto
deste contrato, sendo-lhe vedado, a qualquer tempo, o compar�lhamento desses dados sem a
expressa autorização da CONTRATANTE, ou o tratamento dos dados de forma incompa�vel com as
finalidades e prazos acordados.

15.4. As PARTES deverão no�ficar uma à outra, por meio eletrônico, em até 2 (dois) dias
úteis, sobre qualquer incidente detectado no âmbito de suas a�vidades, rela�vo a operações de
tratamento de dados pessoais.

15.5. As PARTES se comprometem a adotar as medidas de segurança administra�vas,
tecnológicas, técnicas e operacionais necessárias a resguardar os dados pessoais que lhe serão
confiados, levando em conta as diretrizes de órgãos reguladores, padrões técnicos e boas prá�cas
existentes.

15.6. A CONTRATANTE terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e fiscalizar a
conformidade da CONTRATADA, diante das obrigações de operador, para a proteção de dados
pessoais referentes à execução deste contrato.

15.7. As PARTES ficam obrigadas a indicar encarregado pela proteção de dados pessoais, ou
preposto, para comunicação sobre os assuntos per�nentes à Lei nº 13.709/2018, suas alterações e
regulamentações posteriores.

15.8. As PARTES darão conhecimento formal a seus empregados e colaboradores das
obrigações e condições acordadas nesta cláusula. As diretrizes aqui es�puladas deverão ser
aplicadas a toda e qualquer a�vidade que envolva a presente contratação.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES

16.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei n.º
8.666/93, desde que devidamente mo�vado e autorizado pela autoridade competente.

16.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS.

17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
con�das na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administra�vos e, subsidiariamente, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.078, de
1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de
Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de
21/06/1993.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO
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19.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir
quaisquer dúvidas ou li�gios decorrentes deste Contrato, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

 

E por estarem ajustadas, firmam as partes este instrumento assinado eletronicamente.

 
 
 
 

 

CONTRATANTE:      

 

CONTRATADA:      

 

Documento assinado eletronicamente por André Correa Souza, Servidor Público, em 23/11/2021, às
14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 38361243
e o código CRC 723EDD78.

Referência: Processo nº 1300.01.0005133/2021-47 SEI nº 38361243

Criado por 05414224641, versão 2 por 05414224641 em 22/11/2021 21:48:06.
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PREÂMBULO 

 

(a) O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA GERAL DA 

GOVERNADORIA DO ESTADO, com sede na Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n, 13º 

andar, Edifício Gerais, Cidade Administrativa, Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte – MG 

– CEP 31.630-901, inscrita no CNPJ nº 13.235.618/0001-82, Inscrição Estadual isenta, pelo 

Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, neste ato representada, 

nos termos da Resolução Secretaria-Geral da Governadoria nº. 001, de 25 de março de 2011, 

pelo Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, SERGIO ALAIR BARROSO, 

brasileiro, inscrito no CPF sob o nº. 609.555.898-00, residente em Belo Horizonte/MG, neste 

ato denominado PODER CONCEDENTE; 

 

(b) A empresa _______________________________, com sede na 

________________________, nº ____, Bairro _____________, CEP _______-___, Belo 

Horizonte, MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ________________, representada por seu 

presidente __________________, brasileiro, [Estado Civil], portador da Carteira de 

Identidade nº _______________, inscrito no CPF/MF sob o nº _______________, residente 

em _______________, neste ato denominada CONCESSIONÁRIA, 

 

 

firmam o presente Contrato de Concessão de Uso da ARENA INDEPENDÊNCIA, decorrente 

da homologação da licitação modalidade Concorrência nº. 01/2011, pelo(a) 

________________________ da Secretaria-Geral, em despacho datado de ___/___/___, 

publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em ___/___/___.  

 

 

As partes têm entre si justas e acordadas as condições expressas no presente CONTRATO, 

que será regido pelas normas e cláusulas referidas a seguir. 

 

 

CONSIDERANDO: 

1) A escolha da cidade de Belo Horizonte, por parte da Fédération Internationale de 

Football Association – FIFA, como uma das sedes da Copa do Mundo FIFA 2014, o 

que ensejou a necessidade de fechamento do Estádio Governador Magalhães Pinto – 

Mineirão – para reforma e adequação, objetivando receber jogos do referido evento; 

 

2) Que o Estado de Minas Gerais tem interesse em fomentar as atividades esportivas por 

meio da disponibilização de um novo equipamento à população de Belo Horizonte, 

que possui atualmente demanda anual de mais de um milhão de pessoas frequentando 

os estádios na capital mineira; 

 

3) A necessidade de adequação do Estádio Raimundo Sampaio, mais conhecido como 

“Estádio Independência”, ao moderno conceito de arena multiuso, para que possa 

proporcionar conforto e comodidade aos espectadores não somente de jogos de 

futebol, mas de outros eventos esportivos e culturais; 
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4) Que o referido Estádio foi cedido pelo América Futebol Clube ao Estado de Minas 

Gerais, conforme Termo de Cessão Nº 01/2009 e seus aditivos.  

 

5) Que, para restabelecer ao erário parte dos custos das obras realizadas e imprimir maior 

eficiência à operação do Estádio Raimundo Sampaio – ARENA INDEPENDÊNCIA, 

maximizando as receitas auferidas e garantindo maior qualidade dos serviços e da 

manutenção do equipamento, o Estado de Minas Gerais, por meio do presente 

instrumento, concede-o à iniciativa privada para que ela faça a operação do ativo 

modernizado conforme as cláusulas e condições expressas neste CONTRATO e em 

seus ANEXOS. 

 

6) Que a CONCESSIONÁRIA é uma Sociedade de Propósito Específico – SPE 

constituída pelo vencedor da licitação, em conformidade com o ato da Comissão 

Especial de Licitação, cuja homologação ocorreu no dia __/__/____, conforme 

publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, tendo sido atendidas todas as 

exigências para a formalização deste instrumento; 

 

7) Que diante das promessas mútuas firmadas neste CONTRATO, e outras considerações 

relevantes e pertinentes neste ato reconhecidas, as PARTES acordam e resolvem 

celebrar o presente CONTRATO que inclui a manutenção e a operação da ARENA 

INDEPENDÊNCIA, precedidas de investimentos pré-operacionais, em conformidade 

com os requisitos mínimos definidos pelo PODER CONCEDENTE e com as 

OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA. 

As PARTES estabelecem pelo presente instrumento particular: 

 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

CLÁUSULA 1ª – DAS DEFINIÇÕES 

1.1. Para os fins do presente CONTRATO, as seguintes definições aplicam-se às respectivas 

expressões:  

AMÉRICA FUTEBOL CLUBE: Proprietário da ARENA INDEPENDÊNCIA; 

ANEXOS: descrições pormenorizadas das especificações que complementam este 

CONTRATO; 

ARENA INDEPENDÊNCIA: imóvel situado na Rua Pitangui, s/nº., Bairro Horto, em Belo 

Horizonte – MG, com acesso também pela Rua Ismênia Tunes, onde se encontra edificado um 

estádio de futebol, denominado “Raimundo Sampaio” cujo nome fantasia é “Estádio 

Independência”, de propriedade do AMÉRICA FUTEBOL CLUBE, matriculado sob o nº 

72.436 do serviço registral do 4º Ofício de Imóveis de Belo Horizonte, que está sob 

administração do PODER CONCEDENTE, por meio do Termo de Cessão Nº 01/2009. 
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BENS VINCULADOS À CONCESSÃO: a ARENA INDEPENDÊNCIA e demais bens, 

integrantes ou não do patrimônio da CONCESSIONÁRIA, aplicados no uso da ARENA 

INDEPENDÊNCIA;  

BENS REVERSÍVEIS: são BENS VINCULADOS À CONCESSÃO que ao término do 

CONTRATO são transferidos à posse e/ou ao patrimônio do PODER CONCEDENTE;  

BENS NÃO REVERSÍVEIS: são BENS VINCULADOS À CONCESSÃO que ao término do 

CONTRATO não são transferidos à posse e/ou ao patrimônio do PODER CONCEDENTE; 

COMITÊ DE MEDIAÇÃO: órgão instaurado para a solução de eventuais divergências de 

natureza técnica, acerca da interpretação ou execução do CONTRATO com o objetivo de 

obter uma solução amigável; 

CONCESSÃO: a concessão de uso para operação e manutenção da ARENA 

INDEPENDÊNCIA; 

CONCESSIONÁRIA: SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE – constituída de 

acordo e sob as leis brasileiras, com o fim exclusivo de execução do OBJETO do 

CONTRATO; 

CONCORRÊNCIA: a licitação que resultou na formalização do presente CONTRATO; 

CONTRATO: o presente contrato de concessão de uso da ARENA INDEPENDÊNCIA, 

incluindo seus ANEXOS; 

DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO D.O.E.: data que determina o início da 

contagem do prazo do CONTRATO, ou seja, a partir da  publicação do instrumento no Diário 

Oficial do Estado de Minas Gerais; 

EDITAL: Edital da licitação na modalidade Concorrência n° 01/2011 e seus respectivos 

ANEXOS. Instrumento este que contém o conjunto de instruções, regras e condições 

necessárias à orientação do procedimento administrativo de seleção da CONCESSIONÁRIA 

apta a receber a CONCESSÃO; 

EVENTO: todo e qualquer evento desportivo, cultural ou de outra natureza, que demande o 

uso da ARENA INDEPENDÊNCIA; 

FINANCIADOR: toda e qualquer instituição financeira, banco de fomento ou agência 

multilateral de crédito, que conceda financiamento à CONCESSIONÁRIA para a realização 

de obras e prestação dos serviços, ou qualquer agente fiduciário ou representante agindo em 

nome dos mesmos; 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: a garantia de fiel cumprimento das 

obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA no CONTRATO;  

LICITAÇÃO: procedimento administrativo utilizado pela Administração para seleção da 

proposta mais vantajosa na aquisição de produtos ou contratação de serviços; 
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MODELO DE REMUNERAÇÃO: mecanismo utilizado para cálculo do pagamento do direito 

de uso da ARENA INDEPENDÊNCIA pela CONCESSIONÁRIA, ao PODER 

CONCEDENTE;  

NOTIFICAÇÃO: ato administrativo que indica o não atendimento de dispositivos contratuais 

pela CONCESSIONÁRIA e que constitui elemento comprobatório para o processo 

administrativo de aplicação de multa 

OBJETO: operação e manutenção da ARENA INDEPENDÊNCIA, cujas diretrizes referentes 

à área envolvida, à infraestrutura e aos serviços estão indicados no CONTRATO e seus 

ANEXOS; 

OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA: dispositivos que a CONCESSIONÁRIA está 

obrigada, em virtude deste CONTRATO, a cumprir em especial os listados na Cláusula 10 – 

Das Obrigações da Concessionária, mas sem prejuízo dos descritos em outros itens deste 

CONTRATO ou do EDITAL; 

PARTES: PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA;  

PODER CONCEDENTE: Estado de Minas Gerais, representado pela Secretaria-Geral da 

Governadoria do Estado, por intermédio do Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário 

da Copa do Mundo; 

PROPOSTA ECONÔMICA: proposta apresentada pela CONCESSIONÁRIA na licitação na 

modalidade Concorrência n° 01/2011, integrante do Anexo II do CONTRATO;  

SUBCONTRATADAS: empresas indicadas pelo LICITANTE para o desenvolvimento de 

atividades inerentes, acessórias ou complementares à execução do OBJETO; 

SUSEP: Superintendência de Seguros Privados, autarquia vinculada ao Ministério da 

Fazenda; 

VALOR DO CONTRATO: VALOR DOS INVESTIMENTOS a serem realizados em BENS 

REVERSÍVEIS, pela CONCESSIONÁRIA, somados aos valores a serem transferidos ao 

PODER CONCEDENTE como pagamento pelo uso da ARENA INDEPENDÊNCIA, durante 

o período da CONCESSÃO;  

VALOR DOS INVESTIMENTOS: valor estimado correspondente aos investimentos 

necessários para a execução do CONTRATO, durante o período da CONCESSÃO. 

CLÁUSULA 2ª – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

2.1. Integram o presente CONTRATO, para todos os efeitos legais e contratuais, os 

documentos relacionados a seguir:  

ANEXO I – EDITAL E SEUS ANEXOS;  

ANEXO II – PROPOSTA ECONÔMICA;  
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ANEXO III – APÓLICES DE SEGURO OU GARANTIAS DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO. 

 

CLÁUSULA 3ª – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO REGIME JURÍDICO DO 

CONTRATO 

 

3.1. A CONCESSÃO reger-se-á pelo disposto na Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93 (com 

suas modificações), na Lei Federal nº. 8.987, de 13/02/95 (com suas modificações), na 

Lei Estadual nº. 13.994, de 18/09/01 (com suas modificações), regulamentada pelo 

Decreto estadual nº. 44.431, de 29/12/06 (com suas modificações), na Lei Estadual nº. 

19.477, de 12/01/2011 e pelas demais leis, regulamentações, atos normativos e atos 

administrativos editados pelo Estado de Minas Gerais, pelas disposições previstas no 

Termo de Cessão Nº. 01/2009, observadas as determinações contidas neste CONTRATO. 

 

3.2. As referências às normas aplicáveis à CONCESSÃO deverão também ser compreendidas 

como referências à legislação que as substitua ou modifique. 

 

3.3. Este CONTRATO regula-se pelas suas disposições e pelos preceitos de direito público, 

sendo-lhe aplicáveis, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA 4ª - DA INTERPRETAÇÃO 

 

4.1. Exceto quando o contexto não permitir tal interpretação:  

 

4.1.1. As definições do CONTRATO serão igualmente aplicadas em suas formas 

singular e plural, masculina e feminina;  

 

4.1.2. As referências ao CONTRATO ou a qualquer outro documento devem 

incluir eventuais alterações e aditivos que venham a ser celebrados entre as 

PARTES; e  

 

4.1.3. As referências a diplomas legais devem ser interpretadas de acordo com tais 

diplomas legais e alterações posteriores, respeitado o direito adquirido, o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada. 

 

4.2. Na interpretação, integração ou aplicação de qualquer disposição do CONTRATO, 

deverão ser consideradas as cláusulas contratuais e, depois, as disposições dos ANEXOS 

que nele se consideram integrados, conforme indicado na CLÁUSULA 2ª – DOS 

DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO. 

 

4.2.1. Nos casos de divergência entre as disposições do CONTRATO e as 

disposições dos ANEXOS que o integram, prevalecerão as disposições do 

CONTRATO. 

 

4.3. Quaisquer custos relativos à interpretação do presente CONTRATO e a orientações ou 

determinações oriundas do PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA correrão às 

expensas desta última. 
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CAPÍTULO II – DO OBJETO, PRAZO E CONDIÇÕES GERAIS DO DIREITO DE 

USO DA ARENA INDEPENDÊNCIA 

CLÁUSULA 5ª - DO OBJETO 

 

5.1. O objeto do presente CONTRATO é a concessão de uso para operação e manutenção da 

ARENA INDEPENDÊNCIA e será executado com fiel observância a este CONTRATO 

e seus ANEXOS. 

 

5.1.1.  As características e especificações técnicas referentes à execução do 

OBJETO estão indicadas no EDITAL e seus ANEXOS. 

 

5.1.2.  Sem prejuízo do disposto no EDITAL e seus ANEXOS, bem como na 

PROPOSTA COMERCIAL, a execução do OBJETO deverá obedecer ao 

disposto nas normas, padrões e demais procedimentos constantes da 

legislação aplicável. 

 

CLÁUSULA 6ª - DO PRAZO 

 

6.1. O prazo de vigência do CONTRATO é de 10 (dez) anos, contados a partir da data de sua 

publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 

 

6.2. O prazo de vigência do CONTRATO poderá ser prorrogado, de forma a assegurar a 

efetiva e adequada operação e manutenção da ARENA INDEPENDÊNCIA pela 

CONCESSIONÁRIA, respeitados os limites estabelecidos na legislação aplicável e no 

Termo de Cessão Nº 01/2009, bem como as hipóteses contempladas neste CONTRATO. 

 

6.2.1. A eventual prorrogação do prazo do CONTRATO estará subordinada a 

razões de interesse público, devidamente fundamentadas e à revisão das 

cláusulas e condições estipuladas neste CONTRATO. 

 

6.2.2. A prorrogação poderá ocorrer por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, desde 

que sua manifestação seja expressa, com antecedência mínima de 12 (doze) 

meses do termo final deste CONTRATO. 

 

6.2.2.1. O requerimento de prorrogação deverá ser acompanhado dos 

comprovantes de regularidade e adimplemento das 

obrigações fiscais, previdenciárias e dos compromissos e 

encargos assumidos com os órgãos da Administração 

Pública, referentes à execução do OBJETO do CONTRATO, 

estudos técnicos que fundamentem o pedido, bem como de 

quaisquer outros encargos previstos nas normas legais e 

regulamentares então vigentes. 

 

6.2.2.2. O PODER CONCEDENTE manifestar-se-á sobre o 

requerimento de prorrogação até o oitavo mês anterior ao 

término do prazo do CONTRATO. 
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6.2.3. Na análise do pedido de prorrogação, sem prejuízo do disposto no Item 

6.2.1, o PODER CONCEDENTE levará em consideração todas as 

informações sobre a execução do OBJETO por parte da 

CONCESSIONÁRIA, conforme relatórios técnicos fundamentados, 

emitidos pela fiscalização do PODER CONCEDENTE, devendo aprovar ou 

rejeitar o pleito dentro do prazo previsto no item 6.2.2.2. 
 

6.3. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do CONTRATO e assegurada a manutenção 

de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, 

devidamente autuados em processo: 

 

6.3.1. Alteração unilateral do projeto ou especificações pelo PODER 

CONCEDENTE que envolva aumento expressivo dos investimentos 

imputados à CONCESSIONÁRIA;  

 

6.3.2. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 

PARTES, que altere fundamentalmente as condições de execução do 

CONTRATO; 

 

6.3.3. Interrupção da execução do CONTRATO ou diminuição do ritmo de 

trabalho por ordem e no interesse do PODER CONCEDENTE; 

 

6.3.4. Impedimento de execução do CONTRATO por fato ou ato de terceiro 

reconhecido pelo PODER CONCEDENTE em documento contemporâneo à 

sua ocorrência. 

 

6.4. Toda prorrogação de prazo deverá ser previamente autorizada pelo PODER 

CONCEDENTE, que fará justificativa por escrito e a formalizará por meio de termo 

aditivo. 
 

6.5. O PODER CONCEDENTE emitirá uma Ordem de Início de Operação para a 

CONCESSIONÁRIA. 

 

6.5.1. Uma vez emitida a Ordem de Início de Operação, a ARENA INDEPENDÊNCIA 

estará apta a ser operada e, a partir dessa data, a CONCESSIONÁRIA estará 

obrigada a efetuar os pagamentos nos termos do Anexo III – Mecanismo de 

Pagamento, do EDITAL. 

 

CLÁUSULA 7ª – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONCESSÃO DE USO DA ARENA 

INDEPENDÊNCIA 

 

7.1. O PODER CONCEDENTE concede à CONCESSIONÁRIA o direito de uso da ARENA 

INDEPENDÊNCIA, assumindo a CONCESSIONÁRIA os direitos e obrigações 

previstos neste CONTRATO, durante toda a sua vigência, incluídos os direitos à posse 

livre exclusiva e ao uso e exploração econômica da ARENA INDEPENDÊNCIA.  
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7.2. Na condição de possuidor do direito de uso da ARENA INDEPENDÊNCIA, o PODER 

CONCEDENTE se compromete a executar as medidas que forem de sua competência em 

prol dos objetivos da CONCESSÃO.  

 

7.3. A CONCESSÃO destina-se à operação e à manutenção da ARENA INDEPENDÊNCIA 

conforme previsto nas OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA, sendo proibido 

qualquer outro uso da ARENA INDEPENDÊNCIA pela CONCESSIONÁRIA, exceto 

com expressa autorização do PODER CONCEDENTE.  

 

7.3.1. São considerados como serviços complementares ou associados ao 

empreendimento todos aqueles advindos não somente de jogos de futebol, 

mas de outros eventos esportivos e culturais, que visem proporcionar aos 

usuários infraestrutura adequada em todo o espaço da ARENA 

INDEPENDÊNCIA, seguindo os termos e condições previstas nas 

OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA. 

 

7.4. A CONCESSIONÁRIA assegurará, ao longo de todo o prazo de vigência da 

CONCESSÃO, que as ações referentes aos investimentos pré-operacionais, de gestão 

executiva e de manutenção da ARENA INDEPENDÊNCIA, bem como sua utilização, 

ocorram em conformidade com as determinações constantes das OBRIGAÇÕES DA 

CONCESSIONÁRIA, previstas neste CONTRATO.  

 

7.5. Os requisitos para o uso da ARENA INDEPENDÊNCIA, descritos nas OBRIGAÇÕES 

DA CONCESSIONÁRIA, poderão ser revistos a cada período de 3 (três) anos pelo 

PODER CONCEDENTE, a fim de que reflitam práticas atuais e modernas de gestão e 

operação de arenas multiuso.  

 

7.6. A CONCESSIONÁRIA poderá exercer todas as atividades empresariais associadas ao 

OBJETO do CONTRATO, possuindo ampla liberdade na direção de seus negócios, 

especialmente na definição dos preços e percentuais de margem auferida na exploração 

dos serviços, na organização de seus investimentos e de seu corpo de funcionários e 

contratados, observadas a legislação cabível e as prescrições do EDITAL e deste 

CONTRATO. 

 

7.7. A CONCESSIONÁRIA deverá realizar todos os investimentos previstos no item 9.1.7 

deste CONTRATO, devendo observar as diretrizes estabelecidas no Anexo IX – 

Diretrizes Mínimas para Equipamentos e Sistemas, do EDITAL. 

 

 

CAPÍTULO II – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

CLÁUSULA 8ª  - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES 

 

8.1. As PARTES se comprometem reciprocamente a cooperar e a prestar o auxílio necessário 

ao bom desenvolvimento das atividades, conforme as determinações do EDITAL, do 

CONTRATO e de demais previsões legais pertinentes. 
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CLÁUSULA 9ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

 

9.1. São obrigações gerais da CONCESSIONÁRIA, além das demais estabelecidas neste 

CONTRATO e na legislação: 

 

9.1.1. Estar sempre vinculada ao disposto no EDITAL, aos seus ANEXOS, ao 

CONTRATO, à sua PROPOSTA e à legislação e regulamentação 

brasileiras, quanto à execução do OBJETO da CONCESSÃO; 

 

9.1.2. Zelar pelo bom cumprimento do disposto no Anexo VI – Modelo de 

Governança da Arena Independência 

 

9.1.3. Manter a ARENA INDEPENDÊNCIA em condições de funcionamento 

adequado durante toda a vigência do CONTRATO; 

 

9.1.4. Manter todas as condições de habilitação nos termos exigidos no EDITAL; 

 

9.1.5. Contratar e gerenciar os recursos humanos para execução do CONTRATO; 

 

9.1.6. Zelar pelo direito de uso, por meio das competentes medidas possessórias, 

seja judicialmente ou extrajudicialmente; 

 

9.1.7. Realizar os investimentos na ARENA INDEPENDÊNCIA conforme as 

diretrizes mínimas estabelecidas no Anexo IX – Diretrizes Mínimas para 

Equipamentos e Sistemas, do EDITAL.  

 

9.1.7.1. Apresentar ao PODER CONCEDENTE, em no máximo 5 (cinco) 

dias contados da assinatura do CONTRATO, um cronograma para 

a implantação dos investimentos referidos no Anexo IX – 

Diretrizes Mínimas para Equipamentos e Sistemas, do EDITAL, o 

cronograma deverá respeitar o limite de 12 (doze) meses, contados 

da assinatura do CONTRATO, para implantação de todos os 

equipamentos e sistemas descritos no Anexo IX.. 

 

9.1.7.2. O referido cronograma deverá ser aprovado pelo PODER 

CONCEDENTE, que terá 5 dias para sua análise;  
 

9.1.8. Garantir que a ARENA INDEPENDÊNCIA esteja apta à realização de 

EVENTOS de futebol, mesmo que com equipamentos e sistemas 

provisórios, no prazo máximo de 45 dias após a assinatura do CONTRATO. 

 

9.1.9. Assegurar a manutenção constante dos BENS REVERSÍVEIS durante toda 

a vigência do CONTRATO. 

 

9.1.10. Promover a instalação de equipamentos, móveis, sistemas, softwares e 

serviços necessários ao melhor desempenho das atividades previstas na 
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ARENA INDEPENDÊNCIA, observado o disposto nas OBRIGAÇÕES DA 

CONCESSIONÁRIA.  

 

9.1.11. Submeter à prévia autorização do PODER CONCEDENTE, por meio 

de projetos, a realização de qualquer ação que possa modificar as condições 

estruturais da ARENA INDEPENDÊNCIA. 

 

9.1.12. Sem quaisquer ônus para o PODER CONCEDENTE, desfazer todas as 

intervenções, atividades e serviços que forem executados sem autorização 

do PODER CONCEDENTE e reconstituí-los, conforme original, ressalvado 

o caso em que o PODER CONCEDENTE, explicitamente, aceitar tais 

intervenções, atividades e serviços como regularmente executados. 

 

9.1.13. Contratar os seguros exigidos neste CONTRATO e manter as 

respectivas apólices vigentes durante todo o prazo exigido.  

 

9.1.14. Providenciar e manter em vigor todas as licenças, alvarás, autorizações 

e registros necessários à execução do CONTRATO. 

 

9.1.15. Implantar e operar central de atendimento e ouvidoria para receber 

comentários, críticas e reclamações do público, bem como prestar 

orientações sobre os serviços prestados.  

 

9.1.15.1. Até o décimo dia útil de cada mês, a CONCESSIONÁRIA deverá 

encaminhar um relatório ao PODER CONCEDENTE, contendo os 

comentários e reclamações recebidas explicitando quais foram e 

quais não foram atendidos e o motivo do não atendimento; 

 

9.1.15.2. A CONCESSIONÁRIA deverá comprovar o funcionamento 

contínuo do canal de relacionamento. 

 

9.1.16. A CONCESSIONÁRIA assumirá integral responsabilidade pelos riscos 

inerentes à execução do OBJETO da CONCESSÃO, exceto quando houver 

expressa menção de riscos inerentes ao PODER CONCEDENTE previstos 

no CONTRATO. 

 

9.1.17. A CONCESSIONÁRIA envidará seus melhores esforços na obtenção 

dos recursos financeiros necessários à execução do CONTRATO de acordo 

com as melhores condições possíveis em face da situação de mercado 

vigente na data de início de operação do equipamento, da forma que melhor 

convier, sem qualquer participação ou ingerência do PODER 

CONCEDENTE, exceto no que concerne à constituição de garantias e 

prestação de informações aos FINANCIADORES, na forma deste 

CONTRATO. 

 

9.1.18. Caso a CONCESSIONÁRIA se beneficie com a isenção de impostos, 

relativos à depreciação/amortização dos investimentos realizados pelo 
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PODER CONCEDENTE na ARENA INDEPENDÊNCIA, os valores 

referentes à isenção deverão ser repassados ao PODER CONCEDENTE. 

 

9.2. Em relação aos produtos e serviços a CONCESSIONÁRIA deverá seguir os seguintes 

parâmetros: 

 

9.2.1. O portfólio de produtos e serviços da ARENA INDEPENDÊNCIA deve ser 

definido pela CONCESSIONÁRIA de modo a incluir, mas sem se limitar a: 

assentos convencionais, cadeiras VIP, camarotes, serviços de alimentação, 

lojas, publicidade, propaganda e espaços para realização de eventos, 

utilizando-se como norteador para a construção do portfólio o Anexo VII – 

Plano de Negócios de Referência; 

 

9.2.2. Todos os setores da ARENA INDEPENDÊNCIA (área convencional e área 

VIP) devem possuir espaços e serviços específicos de alimentação, como 

bares, lanchonetes ou restaurantes, pontos de autoatendimento e ambulantes; 

 

9.3. Em relação ao acesso e à segurança, são estabelecidos os seguintes parâmetros a serem 

seguidos pela CONCESSIONÁRIA: 

 

9.3.1. O acesso do público, à ARENA INDEPENDÊNCIA, para visitação, deverá 

ser garantido no mínimo um dia por semana, nos dias em que não ocorram 

EVENTOS; 

 

9.3.2. A CONCESSIONÁRIA deverá colocar em prática o projeto de operação de 

transporte e trânsito em aprovação junto à BHTrans, para os dias de 

EVENTOS; 

 

9.3.3. A ARENA INDEPENDÊNCIA deve possuir acessibilidade e assentos para 

portadores de necessidades especiais em todos os setores (área convencional 

e área VIP); 

 

9.3.4. Adotar as providências necessárias para garantir aos usuários adequadas 

condições de acesso, circulação e segurança nas dependências da ARENA 

INDEPENDÊNCIA; 

 

9.3.5. Proporcionar a segurança da ARENA INDEPENDÊNCIA, abrangendo 

instalação e operação de sistema de segurança, de forma a protegê-lo de 

invasões e depredações de terceiros; 

 

9.3.6. Prover espaços físicos e condições adequadas incluindo mobiliário, para a 

realização das atividades públicas das seguintes entidades, em consonância 

com os projetos da ARENA INDEPENDÊNCIA: 

9.3.6.1. Defensoria Pública; 

9.3.6.2. Juizado Especial Criminal; 

9.3.6.3. Audiência Pública; 

9.3.6.4. Ministério Público; 

9.3.6.5. Juizado de Menores; 
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9.3.6.6. Polícia Civil; 

9.3.6.7. Polícia Militar de Minas Gerais; 

9.3.6.8. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. 

 

9.3.7. Instalar e manter em pleno funcionamento: 

9.3.7.1. Circuito Fechado de Televisão (CFTV); 

9.3.7.2. Alarmes de segurança; 

9.3.7.3. Mecanismo de isolamento das áreas de acesso restrito. 

 

9.3.8. Realizar o controle de acesso de massa, acesso restrito e do estacionamento 

da ARENA INDEPENDÊNCIA;  

 

9.3.9. Solicitar efetivo policial, com antecedência estipulada pela Polícia Militar 

de Minas Gerais – PMMG, para garantir a segurança da circulação no 

entorno da ARENA INDEPENDÊNCIA tanto em dias de jogos quanto em 

outros EVENTOS; 

 

9.3.10. Garantir a segurança no acesso à ARENA INDEPENDÊNCIA, 

controlando a abertura e o fechamento dos portões e o acesso às catracas;  

 

9.3.11. Realizar a operação do estacionamento, inclusive com a contratação de 

seguros específicos;  

 

9.3.12. Instalar, de forma compreensível e considerando as boas práticas 

internacionais, sinais de circulação tanto na área interna quanto no entorno 

da ARENA INDEPENDÊNCIA.  

 

9.3.13. Garantir a segurança interna da ARENA INDEPENDÊNCIA mantendo 

um contingente fixo mímino de 1 (um) comissário a cada 100 (cem) pessoas 

presentes.   

 

9.4. Em relação à operação e à manutenção da ARENA INDEPENDÊNCIA: 

 

9.4.1. Responsabilizar-se pela obtenção, perante os órgãos públicos municipais, 

estaduais e federais competentes, de todas as licenças, alvarás e autorizações 

necessárias ao regular desenvolvimento de suas atividades, arcando com 

todas as despesas relacionadas à implementação das providências 

determinadas pelas entidades estatais. 

 

9.4.2. Custear o uso da ARENA INDEPENDÊNCIA em sua integralidade, 

responsabilizando-se pelo pagamento de todas e quaisquer despesas 

existentes, tais como: 

  

9.4.2.1. Despesas com o Imposto Territorial Predial Urbano – IPTU 

referente à ARENA INDEPENDÊNCIA e com os demais tributos 

sobre ele incidentes; 
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9.4.2.2. Despesas com tarifas e preços públicos incidentes sobre a ARENA 

INDEPENDÊNCIA ou sobre as atividades nele realizadas, tais 

como gastos com água e energia;  

 

9.4.2.2.1. Os créditos em descontos que a CONCESSIONÀRIA 

receber quando da assinatura do contrato de demanda de 

energia elétrica com a Companhia Energética de Minas 

Gerais - CEMIG, em virtude dos investimentos efetuados 

pelo PODER CONCEDENTE nas obras necessárias ao 

atendimento da demanda energética, serão revertidos ao 

PODER CONCEDENTE na data do vencimento da conta de 

energia elétrica e de forma independente do pagamento 

referenciado no Anexo III – Mecanismo de Pagamento. 

 

9.4.2.3. Despesas, tributos e outras exações incidentes ou associadas ao 

desempenho da atividade de operação da ARENA 

INDEPENDÊNCIA e seus serviços associados ou complementares; 

 

9.4.2.4. Gastos com a criação de sistemas de segurança e de proteção da 

ARENA INDEPENDÊNCIA;  

 

9.4.2.5. Gastos com a remuneração de empregados e 

SUBCONTRATADOS;  

 

9.4.2.6. Despesas com toda e qualquer obra, ação ou intervenção destinada 

a investimentos pré-operacionais, de gestão executiva e 

manutenção da ARENA INDEPENDÊNCIA e demais BENS 

VINCULADOS À CONCESSÃO durante a vigência do 

CONTRATO, a abranger o custeio da elaboração de estudos 

preliminares e projetos necessários; e  

 

9.4.2.7. Despesas com todas as instalações, mobiliário, equipamentos e 

insumos destinados ao desempenho das atividades previstas no 

OBJETO da CONCESSÃO e seus serviços associados. 

 

9.4.3. Indenizar e manter o PODER CONCEDENTE indene em razão de qualquer 

demanda ou prejuízo que este venha a sofrer em virtude de ato praticado 

com culpa ou dolo pela CONCESSIONÁRIA, respondendo ainda por 

eventuais despesas processuais, honorários de advogado e demais despesas 

com os quais, direta ou indiretamente, o PODER CONCEDENTE venha a 

arcar.  

 

9.4.4.  A CONCESSIONÁRIA e seus SUBCONTRATADOS são única e 

exclusivamente responsáveis pelos contratos de trabalho de seus respectivos 

empregados e pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais 

e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, 

multas, seguros, normas de saúde pública e regulamentadoras do trabalho.  
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9.4.5. Na gestão de seu quadro próprio de empregados, a CONCESSIONÁRIA e 

seus SUBCONTRATADOS assumirão total responsabilidade pelo controle 

de frequência e disciplina de seus empregados. 

 

9.4.6. Não poderá ser arguida responsabilidade solidária do PODER 

CONCEDENTE, nem mesmo subsidiária, com relação às obrigações 

trabalhistas assumidas pela CONCESSIONÁRIA e seus 

SUBCONTRATADOS, devendo a CONCESSIONÁRIA indenizar e manter 

o PODER CONCEDENTE indene de qualquer responsabilidade que lhe 

possa ser atribuída em razão de tais relações trabalhistas.  

 

9.4.7. Atuar em parceria com a Federação Mineira de Futebol na realização dos 

EVENTOS futebolísticos, atendendo sempre o calendário indicado pela 

Federação e aprovado pelo Grupo Consultivo, conforme estabelecido pelo 

Anexo VI – Modelo de Governança da Arena Independência. 

 

9.4.8. Disponibilizar, mesmo que a custo do fornecedor de conteúdo do EVENTO, 

o quadro móvel necessário para a operação em condições satisfatórias de 

segurança aos usuários. O quadro móvel deve conter, no dia do EVENTO, 

um corpo de monitores de segurança, equipe de orientação ao público e 

equipes de limpeza dos acessos, áreas de circulação e sanitários. 

 

9.4.9. Disponibilizar uma equipe de manutenção corretiva para a realização de 

intervenções paliativas necessárias durante o EVENTO. 

 

9.4.10. Disponibilizar, quando necessário para a realização do EVENTO, o 

gramado em condições adequadas de uso, conforme as necessidades do 

fornecedor de conteúdo do EVENTO. 

 

9.4.11. Disponibilizar as áreas técnicas, como vestiários, áreas de aquecimento, 

sala de massagem, e demais áreas associadas, aos seus respectivos usuários, 

sendo todas essas equipadas com todos os insumos necessários ao seu bom 

uso, tais como mobiliários, artigos de higiene e demais itens relevantes. 

 

9.4.12. Disponibilizar pontos de acesso à internet, a cabo ou sem fio, para as 

equipes de imprensa. 

 

9.4.13. Disponibilizar sempre, em dias de jogos de futebol, camarotes 

exclusivos para o time mandante e para o PODER CONCEDENTE e, 

quando possível, para o time visitante. Nos demais EVENTOS, a 

CONCESSIONÁRIA deverá avaliar a necessidade e a viabilidade de 

disponibilização desses camarotes junto aos respectivos fornecedores de 

conteúdo. 

 

9.4.13.1. O PODER CONCEDENTE terá direito a 3 (três) camarotes,  com 

as seguintes especificações mínimas: a) um camarote com tamanho 

mínimo de 40m² e 16 (dezesseis) assentos; b) um camarote com 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 

 

 

18 

 

tamanho mínimo de 35m² e 14 (quatorze) assentos; e c) um 

camarote com tamanho mínimo de 20m² e 8 (oito) lugares.  

 

9.4.13.2. A localização dos camarotes referenciados no item anterior será 

definida pelo PODER CONCEDENTE após a apresentação, pela 

CONCESSIONÁRIA, da proposta arquitetônica de distribuição dos 

camarotes. 

 

9.4.14. Disponibilizar, em dias de jogos de futebol, 100 (cem) cadeiras situadas 

nas imediações do maior camarote disponibilizado ao PODER 

CONCEDENTE, para sua livre utilização. Nos demais EVENTOS, a 

CONCESSIONÁRIA deverá avaliar a necessidade e a viabilidade de 

disponibilização dessas cadeiras junto ao fornecedor de conteúdo. 

 

9.4.15. Disponibilizar, sem custos, nos dias de EVENTOS, 38 vagas no 

estacionamento para a utilização do PODER CONCEDENTE. 

 

9.4.16. Permitir, em dias de jogos de futebol em que seja parte, que o 

AMÉRICA tenha preferência na escolha do vestiário e do banco de 

reservas, bem como reservada à sua torcida as arquibancadas localizadas na 

lateral do Estádio ao longo da Rua Pitangui. 

 

9.4.17. Garantir, na medida de suas competências, em conjunto com a 

Federação Mineira de Futebol, que o AMÉRICA tenha direito de realização 

de suas partidas na ARENA INDEPENDÊNCIA, mesmo quando haja 

marcação de duas ou mais partidas oficiais para a mesma data. 

 

9.4.18. Consentir com a utilização do Estádio pelo PODER CONCEDENTE 

em 2 (duas) datas, desde que não coincidentes com datas de jogos dos 

calendários oficiais, ao longo do ano, à escolha do PODER CONCEDENTE 

em que o uso do Estádio será permitido com ou sem cobrança de ingresso, 

arcando o PODER CONCEDENTE apenas com a indenização das despesas 

do EVENTO, sem o pagamento pela locação. 

 

9.4.19.  Durante os EVENTOS a PMMG deverá ter acesso e permissão para 

supervisionar a operação do sistema de câmeras de segurança internas 

(CFTV). 

 

9.4.20. Controlar o acesso a setores restritos da ARENA INDEPENDÊNCIA, 

como, por exemplo, a sala de imprensa, os vestiários, o gramado e os 

camarotes. 

 

9.4.21. Disponibilizar garagem, em dia de jogo, que permita aos jogadores e 

árbitros acesso direto aos vestiários, sem que ocorra a intervenção de 

pessoas não autorizadas. 

 

9.4.22. Reservar, para a operação do jogo, pelo menos, 70 (setenta) vagas do 

Estacionamento Externo 1, que servirão de apoio à imprensa, Federação 
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Mineira de Futebol, entre outros atores que participem da operação do 

EVENTO. 

 

9.4.23. Reservar, para a emissora televisiva detentora dos direitos de 

transmissão dos EVENTOS, área demarcada no Estacionamento Externo 1, 

para posicionamento dos caminhões de transmissão (TV Compound). 

 

9.4.24. Assegurar em parceria com as emissoras de televisão, condições físicas 

para que elas possam realizar transmissões HDTV e TV3D.  

 

9.4.25. Garantir que os responsáveis pelo EVENTO e a segurança da ARENA 

INDEPENDÊNCIA sejam capazes de se comunicar claramente com o 

público, dentro e fora do estádio, por meio de um sistema de comunicação 

visual e sonoro claro e eficiente. 

 

9.4.26. Manter desobstruídos os acessos às instalações da ARENA 

INDEPENDÊNCIA, especificamente os portões de entrada, corredores, 

estacionamentos, elevadores e demais meios de acesso. 

 

9.4.27. Demarcar claramente, todos os dias em que o estádio for utilizado, as 

passagens públicas e escadas nas áreas dos espectadores, assim como os 

portões que ligam os espectadores à área de jogo e às saídas do estádio. 

 

9.4.28. Garantir, de acordo com as requisições do fornecedor de conteúdo, o 

funcionamento dos espaços e serviços de alimentação em condições de 

higiene, limpeza com o quantitativo adequado à demanda de público 

esperada, de forma a evitar tumultos, grandes filas e mantendo o menor 

tempo de espera possível para o atendimento. 

 

9.4.29. Fornecer depositores de lixo separados para facilitar a reciclagem. As 

latas de lixo devem ser grandes o suficiente para lidar com um grande 

volume de resíduos. O sistema de reciclagem deve ser claro e visível. 

 

9.4.30. Informar, em tempo hábil, a agenda e o público estimado dos 

EVENTOS na ARENA INDEPENDÊNCIA, à PMMG, para que ela possa 

estimar e enviar o efetivo necessário à garantia da segurança pública. 

 

9.4.31. Oferecer à Associação Mineira dos Cronistas Esportivos, espaço 

adequado para o credenciamento da imprensa que cobrirá o EVENTO. 

 

9.4.32. Selecionar, contratar e supervisionar as atividades dos comerciantes de 

roupas, materiais esportivos, alimentos, bebidas e outras atividades 

comerciais que venham a ser realizadas nas dependências da ARENA 

INDEPENDÊNCIA, de forma a proporcionar maior conforto aos usuários, 

segundo os padrões adotados nos melhores estádios e arenas multiuso 

mundiais. 
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9.4.33. Equipar salas de primeiros-socorros específicas para os jogadores, 

juízes, áreas VIP e pessoal dos meios de comunicação, com equipamentos 

que estejam de acordo com as especificações do Sistema Único de Saúde - 

SUS para este tipo de espaço. 

 

9.4.34. Para os dias em que não ocorram EVENTOS, a CONCESSIONÁRIA 

deverá providenciar os seguintes serviços: 

 

9.4.34.1. Quadro de vigias próprios (segurança privada) para atuação nos 

pontos de acesso à ARENA INDEPENDÊNCIA e nas áreas abertas 

ao público; 

 

9.4.34.2. Garantir o regular funcionamento, em conformidade com as 

exigências legais, dos bares, restaurantes e lojas. 

 

9.4.35. O plano de marketing deve divulgar produtos e serviços nas mídias 

adequadas, considerando a missão social do estádio e fortalecendo sua 

marca modernizada após a obra. 

 

9.4.36. Caberá à CONCESSIONÁRIA a contratação de seguro patrimonial 

para todos os seus bens e para as áreas de uso comercial. 

 

9.4.37. A CONCESSIONÁRIA deve manter a ARENA INDEPENDÊNCIA 

em condições de funcionamento adequado durante toda a vigência do 

CONTRATO, devendo contratar, para tanto, todos os serviços necessários 

ao pleno cumprimento das OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA. 

 

9.4.38. É dever da CONCESSIONÁRIA manter íntegros e conservar todos os 

bens, equipamentos e instalações utilizados na CONCESSÃO, que deverão 

sempre estar em perfeitas condições de funcionamento, bem como reparar 

suas unidades e promover, oportunamente, as substituições demandadas em 

função de desgaste ou superação tecnológica. Deve ainda, promover os 

reparos e modernizações necessários a boa execução e à manutenção das 

condições adequadas das atividades e serviços sob sua responsabilidade, 

conforme determinado no CONTRATO; 

 

9.4.39. Os serviços de manutenção de equipamentos como elevadores, ar-

condicionado, links de comunicação, rede elétrica, painel eletrônico e 

demais sistemas e equipamentos devem ser realizados por empresas 

especializadas e profissionais devidamente capacitados. 

 

9.4.40. É dever da CONCESSIONÁRIA obter e preservar atualizados os 

laudos técnicos de empresas especializadas que atestem as boas condições 

de uso e conservação de: 

 

9.4.40.1. elevadores; 

9.4.40.2. ar-condicionado; 

9.4.40.3. controle de pragas. 
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9.4.41. A CONCESSIONÁRIA deve operar a infraestrutura da ARENA 

INDEPENDÊNCIA em conformidade com as OBRIGAÇÕES DA 

CONCESSIONÁRIA, implantando e/ou conservando todas as instalações 

nela contidas, inclusive catracas, vias de acesso, escadas, corrimãos, 

corredores, cadeiras, banheiros, áreas reservadas às lojas, bares e outros 

estabelecimentos, camarotes, áreas reservadas à imprensa e demais áreas 

internas e externas para o uso a que se destinam, garantindo inclusive o 

contínuo aprimoramento tecnológico dos serviços. 

 

9.4.42. A CONCESSIONÁRIA deve possuir um sistema de controle de 

chamadas de manutenção e conservação da ARENA INDEPENDÊNCIA, 

que permita a localização de uma chamada específica e apresente a sua 

situação com: data de abertura, data de conclusão, descrição da chamada, 

solução endereçada e custo atrelado (se aplicável).  

 

9.4.43. A CONCESSIONÁRIA ou o operador comercial responsável deverá 

manter um sistema de monitoramento dos equipamentos da ARENA 

INDEPENDÊNCIA, como as catracas, as cancelas de estacionamento, os 

equipamentos de vídeo e comunicação, as câmeras de segurança e os outros 

equipamentos, o qual permita o controle destes equipamentos. 

 

9.4.44. A CONCESSIONÁRIA deve tomar as medidas e providências 

necessárias para propiciar que o ambiente da ARENA INDEPENDÊNCIA e 

de seu entorno seja seguro, sempre cooperando com o poder público nas 

atividades sob sua responsabilidade, cabendo-lhe arcar com as despesas 

incorridas em virtude da necessidade de contingentes adicionais de agentes 

estatais de segurança pública, as quais serão calculadas e cobradas, 

conforme a legislação aplicável. 

 

9.4.45. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE 

em até 2 (dois) anos após a assinatura do contrato, proposta de utilização e 

início de execução para a área circunvizinha ao bloco de apoio/vestiário. 

 

9.5. Em relação à transparência das informações a CONCESSIONÁRIA deverá tomar, pelo 

menos, as seguintes medidas: 

 

9.5.1. Permitir o acesso da fiscalização do PODER CONCEDENTE aos BENS 

VINCULADOS à CONCESSÃO e aos dados relacionados ao 

empreendimento.  

 

9.5.2. Possuir um sistema de gestão automatizado que tenha como função integrar 

todos os sistemas relacionados à operação da ARENA INDEPENDÊNCIA e 

que possa ser objeto de auditoria caso seja solicitada pelo PODER 

CONCEDENTE. 

 

9.5.3. Manter o PODER CONCEDENTE informado de todos os detalhes da 

prestação dos serviços que constituam objeto do CONTRATO, seja 
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respondendo a qualquer consulta por ele formulada num prazo de até 05 

(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da consulta e/ou por 

intermédio dos Relatórios Trimestrais de Progresso.  

 

9.5.4. Elaborar e entregar ao PODER CONCEDENTE um Relatório Trimestral de 

Progresso, que deverá resumir os dados relacionados à CONCESSÃO 

(receitas e despesas organizadas por fontes, investimentos realizados, 

resultados financeiros do empreendimento, dificuldades encontradas e 

demais informações relevantes).  

 
9.5.4.1. O Relatório Trimestral de Progresso, relativo ao primeiro trimestre de 

cada ano, deverá ser acrescido do balanço patrimonial anual e do relatório 

gerencial detalhado mês a mês e por sociedade, das Receitas Comerciais 

Brutas Auferidas (RCBA) referentes ao exercício anterior. 

 

9.5.4.2. Fica dispensada a apresentação do Relatório Trimestral de Progresso 

relativo ao ultimo trimestre de cada ano, mediante a apresentação do 

relatório de que trata o item 9.5.10. 

 

9.5.5. Deverá ser enviada ao PODER CONCEDENTE, até o dia 10 de cada mês, 

uma síntese de todos os contratos firmados pela CONCESSIONÁRIA, no 

âmbito da execução do objeto do presente CONTRATO. Caso o PODER 

CONCEDENTE solicite, deverá ser encaminhada a cópia dos referidos 

contratos. 

 

9.5.6. A CONCESSIONÁRIA deverá manter em dia o inventário e o registro dos 

BENS VINCULADOS À CONCESSÃO e zelar pela sua integridade. 

 

9.5.7. Entregar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 30 (trinta) dias 

contados da assinatura do CONTRATO, cópia do plano de negócios 

completo elaborado pela CONCESSIONÁRIA, incluindo Estudo de 

Viabilidade Técnica e Econômica – EVTE, com fórmulas auditáveis, em 

Excel, ou algum outro formato equivalente, em mídia eletrônica. 

 

9.5.8. Ceder ao PODER CONCEDENTE, gratuitamente, todos os projetos, planos, 

plantas, documentos, sistemas e programas de informática e outros 

materiais, de qualquer natureza, que se revelem necessários ao desempenho 

dos serviços contratados. 

 

9.5.9. Publicar as suas demonstrações financeiras anuais em jornais de grande 

circulação nacional e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, bem 

como manter atualizado sítio na internet, contendo tais informações e outras 

de caráter geral que possam ser de interesse dos usuários e da sociedade. 

 

9.5.10. Enviar ao PODER CONCEDENTE, em até 30 (dias) contados do 

encerramento do ano civil, relatório anual de conformidade que contemple, 

minimamente, descrição detalhada: a) das atividades realizadas, b) da 

receita de uso da ARENA INDEPEDÊNCIA, c) das demais receitas 

operacionais percebidas no período, d) dos investimentos e desembolsos 
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realizados com as obras ou com os serviços, e) do cumprimento de metas e 

indicadores de performance, f) das obras de melhoria, g) das atividades de 

manutenção preventiva e emergencial, h) dos eventuais períodos de 

interrupção e falhas do serviço e suas justificativas, i) do estado de 

conservação da ARENA INDEPENDÊNCIA e j) dos demais dados e 

informações que o PODER CONCEDENTE julgar relevantes sobre a 

ARENA INDEPEDÊNCIA. 

 

9.5.11. O relatório descrito no item anterior deverá conter, no mínimo, 

informações detalhadas em relação aos seguintes itens: 

 

9.5.11.1. Catracas: número total de catracas, número de catracas que estejam 

ou estiveram fora de operação, número de pessoas que acessam a 

ARENA INDEPENDÊNCIA por EVENTO e preço dos ingressos 

por EVENTO; 

 

9.5.11.2. Camarotes: relação de locatários dos camarotes, com datas de 

início e de fim da operação nos dias de jogos. Caso seja solicitada 

pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA deverá 

disponibilizar os contratos de locação; 

 

9.5.11.3. Locação: relação das locações realizadas no período, de qualquer 

das áreas ou dependência da ARENA INDEPEDÊNCIA, com os 

nomes dos locatários, os preços deles cobrados e os períodos de 

utilização dos ambientes locados. Caso seja solicitada pelo PODER 

CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar os 

contratos de locação; 

 

9.5.11.4. Visitas: quantidade de pessoas que visitaram o estádio por mês, 

quantidade de pagantes que visitaram o estádio por mês e o preço 

do ingresso de entrada; 

 

9.5.11.5. Estacionamento: quantidade de automóveis por EVENTO (jogo de 

futebol ou não), preço cobrado por automóvel por EVENTO, (se 

cobrado), quantidade de automóveis que utilizaram o 

estacionamento em dias que não ocorreram EVENTOS e o preço 

cobrado por automóvel em dias que não ocorreram EVENTOS; 

 

9.5.11.6. Marketing interno: descrição dos valores e da vigência dos 

CONTRATOS de marketing e publicidade. Caso seja solicitada 

pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA deverá 

disponibilizar os contratos; 

 

9.5.11.7. Percentual de bares, restaurantes e ambulantes: relação de todos os 

bares, restaurantes e ambulantes cadastrados; resumo contendo a 

síntese da relação contratual com cada um desses atores e o 

montante de receita por trimestre, por estabelecimento. Caso seja 
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solicitada pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA 

deverá disponibilizar os contratos; 

 

9.5.11.8. Síntese do relatório de sinistros, tratado no item 9.5.12. 

 

9.5.12. Ao término de cada EVENTO deverá ser elaborado um Relatório de 

Sinistros, que deve conter o detalhamento dos seguintes itens: 

 

9.5.12.1. Número de ocorrências policiais e médicas, assim como de 

acidentes pessoais, ambientais e patrimoniais que ocorram na 

ARENA INDEPENDÊNCIA e no seu entorno em dias de 

EVENTOS; 

 

9.5.12.2. Quaisquer outras ocorrências graves que atentem contra a 

integridade física ou do patrimônio dos usuários; 

 

9.5.12.3. Contramedidas que foram ou serão colocadas em prática para 

coibir que as ocorrências possam se repetir. 

 

9.6. A CONCESSIONÁRIA deverá adotar pelo menos as seguintes medidas de 

responsabilidade social: 

 

9.6.1. Consultar o PODER CONCEDENTE para qualquer alteração que possa 

impactar o bem estar social, incluindo, mas não se limitando a questões de: 

trânsito, segurança, saúde publica e meio ambiente. 

 

9.6.2. Promover campanhas contra a violência nos estádios de futebol. 

 

9.6.3. Incentivar e colaborar com a maior utilização da ARENA 

INDEPENDÊNCIA por toda sociedade. 

 

9.6.4. Fomentar parcerias, sejam com entidades estatais, da sociedade civil, por 

meio de voluntariado, ou da iniciativa privada, em forma de patrocínios para 

colocar em prática os programas sociais. 

 

9.6.5. Aplicar melhores práticas de sustentabilidade na operação e gestão da 

ARENA INDEPENDÊNCIA. 

 

9.6.6. Contribuir, direta ou indiretamente, com demais programas sociais, 

disponibilizando a ARENA INDEPENDÊNCIA para EVENTOS e 

programas sociais, quando for o caso. 

 

9.6.7. Cumprir as demais atividades de responsabilidade social nos limites fixados 

pela legislação. 

 

 

9.7. Requerimentos específicos para Campo Oficial de Treinamento da Copa do Mundo FIFA 

2014:  
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9.7.1. Caso a ARENA INDEPENDÊNCIA seja eleita Campo Oficial de 

Treinamento a CONCESSIONÁRIA deverá:  

 

9.7.1.1. Fornecer, durante período de 60 (sessenta) dias no ano de 2013 e 

60 (sessenta) dias no ano de 2014, gratuitamente ao PODER 

CONCEDENTE, ou a quem ele indicar, direitos de acesso e uso 

das dependências e instalações da ARENA INDEPENDÊNCIA, 

incluindo acolhimento, restaurantes, camarotes, lounges e áreas 

VIP. 

 

9.7.1.2. Fornecer ao PODER CONCEDENTE, ou a quem ele indicar, 

espaço suficiente no interior das instalações do estádio para o 

estacionamento, para a entrega de materiais, convidados, infra-

estrutura temporária e pós-EVENTOS, redes de armazenamento, 

instalações de segurança e controle de acesso. 

 

9.7.1.3. Garantir a prestação dos serviços de hospitalidade na ARENA 

INDEPENDÊNCIA nos EVENTOS que ocorrerem no período. 

 

9.7.1.4. Somente poderão ser estampadas na ARENA INDEPENDÊNCIA, 

durante o período mencionado, publicidades autorizadas pelo 

PODER CONCEDENTE, devendo todas as demais serem 

tampadas ou retiradas, se for o caso. 

 

9.7.2. Quando da utilização da ARENA INDEPENDÊNCIA, nos termos do item 

9.7.1 e seus subitens, o PODER CONCEDENTE arcará apenas com os 

custos de operação do EVENTO, que serão apurados pela 

CONCESSIONÁRIA e aprovados pelo PODER CONCEDENTE. Esses 

custos deverão estar comprovados em documentos válidos e poderão ser 

descontados do pagamento devido pela CONCESSIONÁRIA ao PODER 

CONCEDENTE. 

  

9.7.3. Quando da utilização da ARENA INDEPENDÊNCIA, nos termos do item 

9.7.1 e seus subitens o PODER CONCEDENTE, ou quem ele indicar, terá 

direito à ocupação de todos os lugares da ARENA INDEPENDÊNCIA, 

possuindo ainda o direito de comercializar ou distribuir os ingressos. 

 

9.8. Em relação à identificação visual da ARENA INDEPENDÊNCIA: 

 

9.8.1.  Nas fachadas principais presentes na Rua Ismênia Tunes e Pitangui, 

exatamente ao lado das empenas projetadas, deverá constar os letreiros 

“América Futebol Clube” e o escudo do Clube (logo), nas dimensões de 30 

(trinta) metros de comprimento por 3 (três) metros de altura. Deverá ser 

utilizado o material metalon, com aplicação automotiva verde, pantone 349 

C; 
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9.8.2. Utilizar a logo do América Futebol Clube em 10% (dez por cento) das 

placas de sinalização e indicação do estádio, tendo essa o tamanho mínimo 

de 10% (dez por cento) do tamanho da placa. A área onde a logo será 

aplicada deverá ter resguardo verde ou branco, para aplicação da logo; 

 

9.8.3. No muro de acesso da arquibancada, aplicar em material do tipo mdf, 

destacado na parede que deverá ser pintada de verde, o nome, escudo e 

mascote do América Futebol Clube, com até 30% (trinta por cento) da 

extensão horizontal na parte superior da parede; 

 

9.8.4. Na sala de imprensa da zona mista, nas paredes laterais do ambiente, deverá 

a parede ser pintada de verde, pantone 349 C. Em uma dessas paredes 

laterais, deverá ser aplicada a arte em material rígido (PVC ou PS), 

ocupando, no mínimo, 20% (vinte por cento) da largura da parede; 

 

9.8.5. Nas vistas internas, especificamente nas colunas que sustentam a 

arquibancada, deverão ambas ser pintadas, exceto a área vendida para 

publicidade, da cor verde, pantone 349C; 

 

9.8.6. No que diz respeito aos assentos das arquibancadas, deverão ser mantidas as 

cores dos assentos instalados quando do início da CONCESSÃO, que são os 

pantones 350 C, 349 C e 366 C, podendo as mesmas serem flexibilizadas 

nas áreas de camarote para customização; 

 

9.8.7.  No campo, do lado esquerdo e direito de ambas as traves, deverá ser 

aplicado o escudo do América Futebol Clube, nas dimensões de 2 (dois) 

metros por 2  (dois) metros; 

 

9.8.8. Na zona mista, especificamente na fachada do vestiário voltada para o 

campo, deverá ser aplicado o escudo do time, com tamanho de 4,5 (quatro 

vírgula cinco) metros. O escudo ficará do lado direito do vestiário. Ao 

centro da zona mista, deverá ser aplicado o nome “Estádio Raimundo 

Sampaio – Independência”, junto com o escudo do clube com, no mínimo, 

10 (dez) metros de extensão; 

 

9.8.9. Na cobertura do estádio em um dos lados (Ismênia ou Pitangui), deverá ser 

aplicada na telha metálica trapezoidal com pintura branca, pintura 

automotiva ou adesivo resistente ao tempo, com os dizeres “América 

Futebol Clube”, incluindo de um lado o escudo do clube e, do outro, o 

mascote. A aplicação deverá totalizar, ao menos, 50 (cinquenta) metros de 

comprimento. 

 

CLÁUSULA  10ª - DAS OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 

 

10.1. São obrigações do PODER CONCEDENTE:  
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10.1.1. Assegurar o direito da CONCESSIONÁRIA de usar, gozar e fruir a 

ARENA INDEPENDÊNCIA, durante toda a vigência da CONCESSÃO, 

observadas às disposições deste CONTRATO. 

 

10.1.2. Colaborar com a CONCESSIONÁRIA, nos limites de suas 

competências, para a adequada execução deste CONTRATO.  

 

10.1.3. Dar anuência à constituição de garantias ou apólices de seguro pela 

CONCESSIONÁRIA. 

 

10.1.4. Garantir o livre acesso da CONCESSIONÁRIA à ARENA 

INDEPENDÊNCIA, mesmo durante a realização das obras, para a 

realização dos investimentos pré-operacionais que constituem obrigações da 

CONCESSIONÁRIA. 

 

10.1.5. Fornecer, quando previsto, em tempo hábil, elementos suficientes e 

necessários à execução do CONTRATO e colocar à disposição, sem ônus 

para a CONCESSIONÁRIA, todas as informações necessárias à execução 

do CONTRATO. 

 

10.1.6.  Responsabilizar-se, exclusiva e diretamente, por despesas, pagamentos, 

indenizações e eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos 

anteriores à data de assinatura deste CONTRATO, bem como de atos ou 

fatos que, embora posteriores à data de assinatura decorram de culpa 

exclusiva do PODER CONCEDENTE.  

 

10.1.7. Entregar a ARENA INDEPENDÊNCIA à CONCESSIONÁRIA nas 

condições especificadas no Anexo V – Descrição da Arena Independência. 

 

10.1.8. Cumprir o modelo de governança, do Anexo VI – Modelo de 

Governança da Arena Independência. 

 

10.1.9. Incumbe ao PODER CONCEDENTE acompanhar e fiscalizar o fiel 

cumprimento deste CONTRATO, bem como analisar as informações 

financeiras prestadas pela CONCESSIONÁRIA.  

 

CLÁUSULA 11ª – DOS DIREITOS DA CONCESSIONÁRIA 

 

11.1. São direitos da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo aos descritos neste CONTRATO e 

na legislação: 

 

11.1.1. Usar, gozar e fruir da ARENA INDEPENDÊNCIA durante o prazo de 

CONCESSÃO, nos termos deste CONTRATO. 

 

11.1.2. Exercer todas as atividades empresariais associadas ao empreendimento 

esportivo, possuindo ampla liberdade na direção de seus negócios, na 

organização de seus investimentos e de seu corpo de funcionários e 
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contratados, observadas a legislação cabível e as prescrições do EDITAL e 

do CONTRATO. 

 

11.1.3. Captar, gerir e aplicar recursos financeiros necessários ao uso da 

ARENA INDEPENDÊNCIA. 

 

11.1.4. Disponibilizar a ARENA INDEPENDÊNCIA, sob condições 

comerciais de aluguel de espaço, para a realização de EVENTOS culturais e 

corporativos, além de partidas de futebol desde que tais EVENTOS não 

prejudiquem ou afetem o calendário de jogos de futebol previamente 

estabelecido para a temporada. 

 

 

CLÁUSULA 12ª – DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE 

 

12.1. São direitos e prerrogativas do PODER CONCEDENTE, dentre outros dispostos na 

lei, em regulamentos e neste CONTRATO: 

  

12.1.1. Fazer cumprir as disposições do EDITAL e do CONTRATO; 

  

12.1.2. Fiscalizar o uso da ARENA INDEPENDÊNCIA pela 

CONCESSIONÁRIA e determinar a observância dos requisitos mínimos 

descritos nas OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA; 

 

12.1.3. Receber os pagamentos devidos pela CONCESSIONARIA nas datas de 

vencimento estabelecidas neste CONTRATO; 

  

12.1.4. Aplicar penalidades à CONCESSIONÁRIA pelo descumprimento do 

presente CONTRATO, nos termos deste CONTRATO e da legislação 

aplicável; 

 

12.1.5. Retomar a posse da ARENA INDEPENDÊNCIA em qualquer hipótese 

de extinção do CONTRATO.  

 

12.2. Os agentes de fiscalização do PODER CONCEDENTE terão livre acesso, em 

qualquer época, à ARENA INDEPENDÊNCIA e suas instalações, sendo-lhes permitido 

requisitar, de qualquer setor ou pessoa da CONCESSIONÁRIA, informações e 

esclarecimentos que permitam aferir a correta execução deste CONTRATO. 

 

12.2.1. Os agentes de fiscalização serão designados pelo PODER 

CONCEDENTE através de ato normativo específico, limitados a 10 (dez) 

pessoas. 

 

12.3. O PODER CONCEDENTE e seus agentes de fiscalização terão acesso aos 

documentos de caráter administrativo, contábil, financeiro, comercial, operacional, 

patrimonial e técnico da CONCESSIONÁRIA que contenham informações 

imprescindíveis ao cumprimento das determinações deste CONTRATO.  

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 

 

 

29 

 

12.3.1. O PODER CONCEDENTE preservará a segurança e a 

confidencialidade dos dados referentes à ARENA INDEPENDÊNCIA que, 

pela sua natureza, sejam considerados sigilosos. 

 

12.4. A fiscalização efetuada pelo PODER CONCEDENTE não diminui nem exime as 

responsabilidades da CONCESSIONÁRIA quanto ao adequado uso da ARENA 

INDEPENDÊNCIA e a correção e legalidade de seus registros contábeis e de suas 

operações financeiras e comerciais. 

  

12.5. O PODER CONCEDENTE poderá se valer de entidade especializada para apoiá-lo no 

desempenho das funções de fiscalização previstas neste CONTRATO.  

 

12.6.  O PODER CONCEDENTE poderá mediar e arbitrar eventuais conflitos relativamente 

aos direitos previstos no CONTRATO. 

 

CAPÍTULO III – DA CONCESSIONÁRIA 

 

CLÁUSULA 13ª - DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL 

 

13.1. A CONCESSIONÁRIA terá até o final do 6º (sexto) mês de vigência do CONTRATO 

para estruturar-se sob a forma de sociedade anônima, sob pena de aplicação das sanções 

previstas no CONTRATO. 

 

13.2. A CONCESSIONÁRIA deverá indicar em seu estatuto ou contrato social, como 

finalidade exclusiva, a exploração do objeto da CONCESSÃO DE USO, sendo seus 

estatutos e sua composição societária aqueles apresentados na LICITAÇÃO e constantes 

de seus instrumentos societários, que deverão ser entregues, atualizados, ao PODER 

CONCEDENTE. 

 

13.3. O capital social subscrito e integralizado da CONCESSIONÁRIA deverá ser igual ou 

superior ao equivalente a R$ 757.453,15 (setecentos e cinqüenta e sete mil, quatrocentos 

e cinqüenta e três reais e quinze centavos) na data da assinatura do CONTRATO, 

devendo referido valor ser de R$ 1.514.906,31 (um milhão, quinhentos e quatorze mil, 

novecentos e seis reais e trinta e um centavos) após 30 (trinta) dias da assinatura do 

CONTRATO. 

 

13.4. O capital social da CONCESSIONÁRIA deverá ser integralizado nos termos 

estabelecidos no compromisso de integralização do capital social, firmado pelos 

acionistas ou sócios, e que constitui o compromisso de integralização do capital da 

CONCESSIONÁRIA, a ser entregue ao PODER CONCEDENTE. 

 

13.5. No caso de integralização em bens deverão ser observadas, rigorosamente, as normas 

da Lei Federal nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

 

13.6. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE 

permanentemente informado sobre o cumprimento do compromisso de integralização do 

capital da CONCESSIONÁRIA, referido neste item, sendo facultado ao PODER 
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CONCEDENTE realizar as diligências e auditorias necessárias à verificação da 

regularidade da situação. 

 

13.7. A CONCESSIONÁRIA não poderá, durante todo o prazo da CONCESSÃO, reduzir o 

seu capital, a nenhum título, sem prévia e expressa autorização do PODER 

CONCEDENTE. 

 

13.8. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer aos padrões e às boas práticas de governança 

corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, nos termos 

do art. 9º, § 3º, da Lei Federal nº. 11.079/2004. 

 

13.9. A CONCESSIONÁRIA poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos financeiros 

similares que representam obrigações de sua responsabilidade, em favor de terceiros, 

observadas as disposições contidas no CONTRATO. 

 

CLÁUSULA 14ª - DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

14.1. Durante todo o prazo da CONCESSÃO, e sem prejuízo das demais obrigações de 

prestar as informações estabelecidas neste CONTRATO ou na legislação aplicável, a 

CONCESSIONÁRIA obriga-se a: 

 

14.1.1. Dar conhecimento imediato de todo e qualquer evento que possa vir a 

prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigações 

previstas no CONTRATO e que possa constituir causa de intervenção, 

caducidade da CONCESSÃO DE USO ou, ainda, rescisão do CONTRATO. 

 

14.1.2. Dar conhecimento imediato de toda e qualquer situação que 

corresponda a fatos que alterem, de modo relevante, o normal 

desenvolvimento da execução do OBJETO, apresentando, por escrito e no 

prazo necessário, relatório detalhado sobre esses fatos, incluindo, se for o 

caso, a contribuição de entidades especializadas, externas à 

CONCESSIONÁRIA, com as medidas tomadas ou em curso para superar 

ou sanar os fatos referidos. 

 

CLÁUSULA 15ª - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA E 

DAS ALTERAÇÕES DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA 

 

15.1. A transferência do CONTRATO, do controle da CONCESSIONÁRIA ou a alteração 

da composição societária da CONCESSIONÁRIA sem prévia anuência do PODER 

CONCEDENTE implicarão a caducidade da CONCESSÃO. 

 

15.2. A CONCESSIONÁRIA compromete-se a não efetuar, em seus livros sociais, sem a 

prévia anuência do PODER CONCEDENTE, qualquer registro que importe em cessão, 

transferência ou oneração das ações que compõem o controle societário. 

 

15.3. Na hipótese da transferência do CONTRATO ou do controle da CONCESSIONÁRIA, 

para fins de obtenção da anuência de que trata o item 15.2 o pretendente deverá: 
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15.3.1. Atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e 

regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do uso da ARENA 

INDEPENDÊNCIA, quando da transferência. 

 

15.3.2. Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do CONTRATO em 

vigor.  

 

15.4. A transferência do controle societário da CONCESSIONÁRIA somente será 

autorizada pelo PODER CONCEDENTE quando a medida não prejudicar, tampouco 

colocar em risco a execução do CONTRATO. 

 

15.5. O PODER CONCEDENTE examinará o pedido no prazo de até 30 (trinta) dias, 

prorrogáveis por igual período, caso necessário, podendo, a seu critério, solicitar 

esclarecimentos e documentos adicionais à CONCESSIONÁRIA e aos 

FINANCIADORES, convocar os acionistas controladores da CONCESSIONÁRIA e 

promover quaisquer diligências que considerar adequadas. 

 

15.6. Na hipótese de alteração da composição societária da CONCESSIONÁRIA, esta 

deverá manter integralmente as condições de habilitação previstas no EDITAL.  

 

15.7. Os documentos que formalizarem alteração estatutária da CONCESSIONÁRIA 

deverão ser encaminhados ao PODER CONCEDENTE para arquivamento, passando a 

fazer parte integrante deste CONTRATO. 

 

CAPÍTULO IV – DOS FINANCIAMENTOS 

 

CLÁUSULA 16ª - DOS FINANCIAMENTOS 

 

16.1. A CONCESSIONÁRIA, caso necessitar, será responsável pela obtenção, aplicação e 

gestão dos financiamentos necessários ao normal desenvolvimento da CONCESSÃO, de 

modo que se cumpram, cabal e tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste 

CONTRATO. 

 

16.2. A CONCESSIONÁRIA não poderá alegar qualquer disposição, cláusula ou condição 

do(s) contrato(s) de financiamento porventura contratado(s), ou qualquer atraso no 

desembolso dos recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigações assumidas 

neste CONTRATO, cujos termos deverão ser de pleno conhecimento dos 

FINANCIADORES respectivos. 

 

CAPÍTULO V – DO VALOR DO CONTRATO E DA REMUNERAÇÃO DO PODER 

CONCEDENTE 

 

CLÁUSULA 17ª - DO VALOR DO CONTRATO 

 

17.1. O VALOR DO CONTRATO é de R$ _______ (por extenso), em conformidade com a 

PROPOSTA ECONÔMICA que o integra, sendo:  
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17.1.1. R$ _________ (por extenso) correspondentes ao somatório do valor 

referencial dos investimentos pré-operacionais a serem realizados na 

ARENA INDEPENDÊNCIA durante a execução do CONTRATO. 

 

17.1.2. R$ _________ (por extenso) correspondentes ao somatório das 

remunerações a serem pagas ao PODER CONCEDENTE durante o prazo 

de vigência do CONTRATO, conforme o Anexo III – Mecanismo de 

Pagamento e a PROPOSTA ECONÔMICA. 

 

CLÁUSULA 18ª – DO PAGAMENTO  

 

18.1. As condições do pagamento da CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE 

pela CONCESSÃO da ARENA INDEPENDÊNCIA estão definidas no Anexo III – 

Mecanismo de Pagamento. 

 

CLÁUSULA  19ª – DAS RECEITAS ACESSÓRIAS E COMPLEMENTARES 

19.1. A CONCESSIONÁRIA poderá explorar fontes de receitas complementares, acessórias 

ou de projetos associados nas áreas integrantes da CONCESSÃO, utilizáveis para a 

obtenção de qualquer espécie de receita, desde que tal exploração não comprometa os 

padrões de qualidade previstos nas normas e procedimentos integrantes do CONTRATO. 

 

19.2. As receitas acessórias e complementares farão parte do fluxo de caixa da 

CONCESSIONÁRIA e obedecerão a mesma lógica de compartilhamento das demais 

receitas decorrentes da operação da ARENA INDEPENDÊNCIA, conforme descrito no 

Anexo III – Mecanismo de Pagamento. 

 

19.3. São consideradas receitas complementares, acessórias ou de projetos associados, entre 

outras: 

 

19.3.1. Receitas oriundas da comercialização de espaços publicitários da 

ARENA INDEPENDÊNCIA, dos estacionamentos e de demais 

empreendimentos sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

 

19.3.2. Receitas oriundas da utilização da ARENA INDEPENDÊNCIA em 

eventos culturais.  

 

19.3.3. Receitas oriundas da exploração de outros empreendimentos 

comerciais, localizados na ARENA INDEPENDÊNCIA.  

 

19.4. O prazo de todos os contratos de exploração comercial celebrados pela 

CONCESSIONÁRIA não poderá ultrapassar o prazo da CONCESSÃO. 

 

CAPÍTULO VI – DA RELAÇÃO COM TERCEIROS 

 

CLÁUSULA 20ª - DOS CONTRATOS COM TERCEIROS 
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20.1. Sem prejuízo de suas responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades 

inerentes, acessórias ou complementares à CONCESSÃO. 

 

20.2. A CONCESSIONÁRIA deverá, obrigatoriamente, informar ao PODER 

CONCEDENTE a contratação de terceiros para a prestação de serviços para o 

desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares à execução deste 

CONTRATO. 

 

20.3. A CONCESSIONÁRIA deverá assegurar-se que os terceiros contratados tenham 

experiência pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com as 

obrigações assumidas. 

 

20.4. A CONCESSIONÁRIA deverá dar publicidade aos contratos com terceiros em que 

haja potencial conflito de interesses, para que o PODER CONCEDENTE e outros 

interessados possam fiscalizar a sua execução. 

 

20.5. Serão submetidos ao exame e à aprovação do PODER CONCEDENTE os contratos, 

convênios, acordos ou ajustes celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e acionistas 

pertencentes direta ou indiretamente ao seu grupo controlador, empresas controladas ou 

coligadas, bem como os celebrados com: 

 

20.5.1. Pessoas físicas ou jurídicas que, juntamente com a 

CONCESSIONÁRIA, façam parte, direta ou indiretamente, de uma mesma 

empresa controlada; e 

 

20.5.2. Pessoas físicas ou jurídicas que tenham diretores ou administradores 

comuns à CONCESSIONÁRIA. 

 

20.6. O simples ato de encaminhar o contrato ao conhecimento do PODER CONCEDENTE 

não poderá ser alegado pela CONCESSIONÁRIA para eximir-se do cumprimento, total 

ou parcial, de suas obrigações decorrentes deste CONTRATO, ou justificar qualquer 

atraso ou modificação nos custos e investimentos sob sua responsabilidade. 

 

20.7. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros 

SUBCONTRATADOS reger-se-ão pelas normas de direito privado, não estabelecendo 

relação de qualquer natureza entre os terceiros SUBCONTRATADOS e o PODER 

CONCEDENTE. 

 

20.8. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução deste CONTRATO. 

 

20.9. A CONCESSIONÁRIA responde, também, nos termos da relação comitente-

comissário, regida pela Lei Federal nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Lei Federal que 

institui o Código Civil), pelos prejuízos causados a terceiros pelas entidades 

SUBCONTRATADAS para a execução de atividades vinculadas à CONCESSÃO. 
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CAPÍTULO VII – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DO 

CONTRATO 

 

CLÁUSULA 21ª - DA FISCALIZAÇÃO 

 

21.1. A fiscalização da CONCESSÃO, abrangendo todas as etapas de pré-operação, 

gerência executiva e manutenção por parte da CONCESSIONÁRIA, durante todo o prazo 

do CONTRATO, será executada pelo PODER CONCEDENTE. 

 

21.2. A CONCESSIONÁRIA facultará ao PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra 

entidade por este indicada, o livre acesso, em qualquer época, às áreas, instalações e 

locais referentes à CONCESSÃO, aos livros e documentos relativos à 

CONCESSIONÁRIA, bem como a livros, registros e documentos relacionados às 

atividades e serviços abrangidos pela CONCESSÃO, incluindo estatísticas e registros 

administrativos e contábeis, e prestará sobre esses, no prazo que lhe for estabelecido, os 

esclarecimentos que lhe forem formalmente solicitados. 

 

21.3. O PODER CONCEDENTE poderá demandar à CONCESSIONÁRIA, a qualquer 

tempo e sob qualquer circunstância, informações de natureza técnica, operacional, 

econômica, financeira e contábil, bem como medições e prestações de contas. 

 

21.4.  As determinações que o PODER CONCEDENTE vier a fazer, no âmbito de seus 

poderes de fiscalização, deverão ser imediatamente acatadas pela CONCESSIONÁRIA, 

sem prejuízo de poder esta apresentar o recurso cabível, nos termos deste CONTRATO. 

 

21.5. No exercício da fiscalização, o PODER CONCEDENTE poderá: 

 

21.5.1. acompanhar a execução das obras e a prestação das atividades e 

serviços, bem como a conservação dos bens reversíveis; 

 

21.5.2. proceder a vistorias para a verificação da adequação das instalações e 

equipamentos, determinando as necessárias correções, reparos, remoções ou 

substituições, às expensas da CONCESSIONÁRIA; 

 

21.5.3. aplicar as sanções e penalidades previstas neste CONTRATO. 

 

21.5.3.1. Se a CONCESSIONÁRIA não acatar as determinações 

realizadas pelo PODER CONCEDENTE, este poderá tomar, 

diretamente ou por meio de terceiros, as providências necessárias 

para corrigir a situação, correndo os respectivos custos por conta da 

CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo da aplicação das sanções e 

penalidades pertinentes. 

 

 

CLÁUSULA 22ª - DO GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DA CONCESSÃO 

 

22.1. Observados os termos deste CONTRATO e de seus ANEXOS, o planejamento e a 

execução material dos serviços e das atividades pertinentes à CONCESSÃO são 
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atribuições da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo da permanente orientação do PODER 

CONCEDENTE, para maior eficiência e melhoria da qualidade dos serviços e atividades, 

nos termos apresentados neste CONTRATO e seus ANEXOS.  

 

22.2. Na exploração da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA terá liberdade na direção de 

seus negócios, investimentos, pessoal, material e tecnologia, observadas as prescrições 

deste CONTRATO, da legislação específica, das normas regulamentares, das instruções e 

determinações do PODER CONCEDENTE. 

 

22.3. Além das melhorias pontuais na execução das obras, serviços e atividades, a 

CONCESSIONÁRIA poderá apresentar ao PODER CONCEDENTE proposta de 

aprimoramento dos mecanismos de monitoramento e supervisão do objeto da 

CONCESSÃO. 

 

CAPÍTULO VIII – DOS RISCOS RELACIONADOS AO USO DA ARENA 

INDEPENDÊNCIA 

 

CLÁUSULA 23ª – DOS RISCOS RELACIONADOS AO USO DA ARENA 

INDEPENDÊNCIA E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

 

23.1. A CONCESSIONÁRIA assumirá integral responsabilidade por todos os riscos 

inerentes à CONCESSÃO, excetuados unicamente aqueles em que o contrário resulte 

expressamente deste CONTRATO  

 

23.2. Não caberá recomposição do equilíbrio econômico-financeiro para nenhuma das 

partes, nas seguintes hipóteses: 

 

23.2.1. Variações de custos nas obrigações imputáveis à 

CONCESSIONÁRIA, inclusive o valor ou o volume de 

investimentos sob sua responsabilidade; 

 

23.2.2. Prejuízos decorrentes de negligência, inépcia ou omissão na 

exploração adequada da CONCESSÃO; 

 

23.2.3. Prejuízos decorrentes dos riscos normais à atividade 

empresarial; 

 

23.2.4. Prejuízos decorrentes de gestão ineficiente dos seus negócios, 

inclusive aquela caracterizada pelo pagamento de custos operacionais 

e administrativos incompatíveis com os parâmetros verificados no 

mercado; e 

 

23.2.5. Aumento do custo de empréstimos e financiamentos assumidos 

pela CONCESSIONÁRIA para realização de investimentos ou 

custeio das operações OBJETO da CONCESSÃO.   
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23.3. Somente caberá a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro para quaisquer 

das partes, nas hipóteses a seguir descritas: 

 

23.3.1. criação, extinção, isenção ou alteração de tributos ou encargos 

legais, que tenham repercussão direta nas receitas ou despesas da 

CONCESSIONÁRIA, para mais ou para menos, relacionados ao 

objeto deste CONTRATO; 

 

23.3.2. modificação unilateral, imposta pelo PODER CONCEDENTE, 

nos projetos e estudos anexos ao EDITAL, desde que, como resultado 

direto da modificação, verifique-se para a CONCESSIONÁRIA 

alteração substancial dos custos ou da receita, para mais ou para 

menos; 

 

23.3.3. ocorrência de eventos de força maior ou caso fortuito, salvo 

quando a sua cobertura seja aceita por instituições seguradoras bem 

conceituadas no mercado brasileiro, dentro de condições comerciais 

razoáveis; 

 

23.3.4. as revisões, promovidas pelo PODER CONCEDENTE, nos 

parâmetros e medidores referente ao índice que compõe o Sistema de 

Mensuração de Desempenho, Anexo IV do EDITAL, e que 

acarretem, comprovadamente, encargos adicionais para a 

CONCESSIONÁRIA; 

 

23.3.5. atrasos na execução das medidas necessárias à realização dos 

procedimentos de desapropriação e instituição de servidão 

administrativa, quando couber, que resultem em custos adicionais 

para a realização do objeto da CONCESSÃO, desde que imputáveis 

ao PODER CONCEDENTE; 

 

23.3.6. em caso de autorização expressa do PODER CONCEDENTE 

para a realização de investimentos adicionais que superem 

isoladamente o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);  

 
23.3.6.1. para a autorização do PODER CONCEDENTE deverá ser 

apresentado, pela CONCESSIONÁRIA, o plano de negócios e todos os 

estudos que demonstrem a viabilidade técnica, econômica e financeira do 

investimento. 

 

23.3.7. em outras hipóteses expressamente previstas no CONTRATO. 

 

23.4. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será implementada, de comum 

acordo entre as PARTES, mediante as seguintes modalidades: 

 

23.4.1. prorrogação ou redução do prazo da CONCESSÃO; 
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23.4.2. revisão do valor a ser pago pela CONCESSIONÁRIA, para mais ou 

para menos; 

 

23.4.3. combinação das modalidades anteriores. 

 

 

23.5. Na realização dos investimentos previstos no item 23.3.6 deste CONTRATO, somente 

caberá a recomposição do equilíbrio econômico financeiro mediante a modalidade 

prevista no item 23.4.1. 

 

23.6. A contratação de financiamentos pela CONCESSIONÁRIA não conferirá aos agentes 

financiadores direito de qualquer ação contra o PODER CONCEDENTE, em decorrência 

de descumprimento pela CONCESSIONÁRIA dos seus compromissos financeiros. 

  

23.7. A CONCESSIONÁRIA será responsável por todo e qualquer dano causado a terceiros 

decorrentes do exercício das atividades previstas no OBJETO da CONCESSÃO e 

serviços associados e complementares. 

 

 

CLÁUSULA 24ª – DO PROCEDIMENTO PARA RECOMPOSIÇÃO DO 

EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

 

24.1. Verificada hipótese de direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO, ela será implementada mediante acordo entre as PARTES, tomando-se 

como base os efeitos dos eventos que lhe deram causa, descritos em um relatório técnico, 

que poderá vir acompanhado de laudo pericial. 

 

24.1.1. O relatório técnico deverá demonstrar os efeitos dos eventos 

nele citados por meio de um fluxo de caixa elaborado 

especificamente para sua demonstração. 

 

24.1.2. O CONTRATO será considerado reequilibrado quando os 

impactos dos eventos que deram origem ao pedido de reequilíbrio 

econômico-financeiro forem compensados por meio da instituição de 

medidas sobrepostas ao fluxo de caixa elaborado para demonstração 

dos citados eventos, de tal forma que o valor presente líquido desse 

fluxo tenha valor igual a 0 (zero), calculado conforme a seguinte 

fórmula 

 

 




















T

t
t

t

r

C
VPL

1 1
 

 

Em que: 

 

VPL: valor presente líquido do fluxo de caixa elaborado para demonstrar os efeitos 

dos eventos que deram causa ao pedido de recomposição o equilíbrio econômico-financeiro 

do CONTRATO. 
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t: período de referência para a instituição dos efeitos dos eventos. 

 

C: valor monetário corrente dos eventos em cada período t. 

 

r: taxa de desconto igual à taxa estimada do custo da dívida do BNDES, ou seja, Taxa 

de Juros de Longo Prazo (TJLP), vigente quando da recomposição do reequilíbrio, ou outra 

taxa que venha a substituí-la, acrescida de 4% (quatro por cento). 

 
 

24.2. O pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro poderá ser iniciado por 

requerimento da CONCESSIONÁRIA ou por determinação do PODER CONCEDENTE  

 

24.3. Quando o pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro for iniciado 

pela CONCESSIONÁRIA, observar-se-á o que se segue: 
 

a) deverá ser acompanhado de relatório técnico ou laudo 

pericial que demonstre o impacto da ocorrência, na forma 

estabelecida na presente cláusula; 
 

b) deverá ser acompanhado de todos os documentos 

necessários à demonstração do cabimento do pleito, 

podendo, ainda, o PODER CONCEDENTE solicitar laudos 

econômicos específicos, elaborados por entidades 

independentes; 

 

c) conforme o caso, deverá conter indicação da pretensão à 

revisão dos pagamentos, informando os impactos e as 

eventuais alternativas de balanceamento das prestações. 

 

24.3.1. Todos os custos com diligências e estudos necessários à plena 

instrução do pedido correrão por conta das PARTES, em proporções 

iguais, caso se verifique a procedência do pleito ao final. 
 

24.4. O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro iniciado pelo 

PODER CONCEDENTE deverá ser objeto de comunicação à CONCESSIONÁRIA, 

consignando prazo de 15 (quinze) dias para sua manifestação, acompanhada de cópia dos 

laudos e estudos realizados para caracterizar a situação que enseje a recomposição. 
 

24.5. As PARTES poderão optar pela contratação de entidade especializada para a apuração 

de eventual desequilíbrio econômico-financeiro e para sua mensuração, cabendo à 

CONCESSIONÁRIA arcar com os custos de tal atividade. 

 

24.6. Em caso de discordância quanto à necessidade de recomposição, as PARTES poderão 

recorrer ao procedimento de arbitragem, nos termos e conforme previsto no CAPÍTULO 

XI – DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS. 
 

24.7. O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO 

deverá ser concluído em prazo não superior a 60 (sessenta) dias, ressalvada a hipótese em 
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que seja necessária a prorrogação, devidamente justificada, para complementação da 

instrução. 

 

24.8. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO será, 

relativamente ao evento que lhe deu causa e origem, única, completa e final, para todo o 

prazo do CONTRATO. 

 

24.9. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO não poderá 

importar efeito retroativo superior a 180 (cento e oitenta) dias da data da apresentação do 

pleito ou da comunicação. 

 

CLÁUSULA 25ª – DO CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR 

25. Consideram-se caso fortuito e força maior os eventos imprevisíveis e inevitáveis, alheios 

às PARTES, e que tenham um impacto direto sobre o desenvolvimento das obras, serviços 

e atividades da CONCESSÃO. 

 

25.1. Caso fortuito é toda situação decorrente de fato alheio à vontade das PARTES, porém 

proveniente de atos humanos. Constituem nomeadamente caso fortuito: atos de guerra, 

hostilidades, atos de vandalismo, invasão ou terrorismo e inexecução do CONTRATO 

por alteração na estrutura político-administrativa do PODER CONCEDENTE que, 

diretamente, afetem as obras, serviços e atividades compreendidos neste CONTRATO.  

 

25.2.  Força maior consiste no fato resultante de situações independentes da vontade 

humana. Constituem nomeadamente força maior: epidemias globais, radiações atômicas, 

graves inundações, ciclones, tremores de terra e outros cataclismos naturais, que, 

diretamente, afetem as obras, serviços e atividades compreendidos neste CONTRATO. 

 

25.3.  A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigações afetado por caso fortuito ou 

força maior deverá comunicar por escrito à outra PARTE a ocorrência de qualquer evento 

dessa natureza, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas contadas da data da 

ocorrência do evento, nos termos desta cláusula. 

 

CLÁUSULA 26ª – DOS BENS VINCULADOS À CONCESSÃO 

 

26.1. São BENS VINCULADOS À CONCESSÃO: 

I. os BENS REVERSÍVEIS; e,  

II. os BENS NÃO REVERSÍVEIS. 

26.2. Todos os bens adquiridos pela CONCESSIONÁRIA ou a ela repassados pelo PODER 

CONCEDENTE serão considerados, a priori, como BENS REVERSÍVEIS. Para que um 

bem seja considerado um BEM NÃO REVERSÍVEL é necessário que a 

CONCESSIONÁRIA receba autorização do PODER CONCEDENTE previamente à 

compra. 
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26.3. A CONCESSIONÁRIA deverá dispor dos BENS VINCULADOS À CONCESSÃO 

em condições de uso e operação, em conformidade com as OBRIGAÇÕES DA 

CONCESSIONÁRIA e com os prazos estabelecidos neste CONTRATO. 

 

26.4. Durante a vigência do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá assegurar as 

obras e ações de reforma, restauração, construção, requalificação do uso e manutenção 

dos BENS REVERSÍVEIS, observado o disposto nas OBRIGAÇÕES DA 

CONCESSIONÁRIA e nas normas técnicas vigentes. 

 

26.5. Os BENS REVERSÍVEIS deverão ser inventariados pela CONCESSIONÁRIA e a 

relação dos mesmos deverá ser apresentada ao PODER CONCEDENTE, sempre que 

solicitado. 

 

26.6. A CONCESSIONÁRIA poderá dispor dos BENS NÃO REVERSÍVEIS sem prévia 

anuência do PODER CONCEDENTE. 

 

26.6.1. A troca, disposição ou oneração de BENS REVERSÍVEIS deverão ser 

comunicadas previamente ao PODER CONCEDENTE, salvo nos casos 

decorrentes da aplicação de plano de manutenção. 

 

26.7. Extinta a CONCESSÃO, será revertida ao PODER CONCEDENTE a posse ou 

titularidade dos BENS REVERSÍVEIS, conforme o caso. 

 

26.8. A reversão será gratuita e automática, com os bens livres de quaisquer ônus ou 

encargos, não cabendo à CONCESSIONÁRIA qualquer indenização. 

 

26.9. Os bens revertidos ao PODER CONCEDENTE ao final da CONCESSÃO deverão 

estar em perfeitas condições de operacionalidade e utilidade, por, pelo menos, mais 6 

(seis) meses. 

 

26.10. No prazo de 6 (seis) meses anteriores à extinção da CONCESSÃO, o PODER 

CONCEDENTE elaborará o Relatório Provisório de Reversão. 

 

26.10.1. O Relatório Provisório de Reversão retratará a situação dos BENS 

REVERSÍVEIS e determinará a sua aceitação pelo PODER 

CONCEDENTE ou indicará a necessidade de intervenções ou substituições 

sob a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA que assegurem a 

observância do dever de manutenção constante dos BENS REVERSÍVEIS. 

 

26.10.2. O Relatório Provisório de Reversão fixará os prazos em que as 

eventuais intervenções ou substituições serão efetivadas pela 

CONCESSIONÁRIA. 

 

26.10.3. As intervenções e substituições deverão ser devidamente justificadas, 

especialmente quanto à sua conveniência, necessidade e economicidade. 

 

26.10.4. As intervenções e substituições realizadas com o objetivo de dar 

concretude ao dever de manutenção dos BENS REVERSÍVEIS pela 
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CONCESSIONÁRIA não gerarão direito a indenização ou compensação em 

favor da CONCESSIONÁRIA. 

 

26.10.5. O Relatório Provisório de Reversão, no caso de verificação do 

descumprimento do dever de manutenção dos BENS REVERSÍVEIS, 

determinará a abertura do devido processo para eventual aplicação de 

penalidade contra a CONCESSIONÁRIA. 

 

26.11. No prazo de 30 (trinta) dias anteriores à extinção da CONCESSÃO, a 

CONCESSIONÁRIA promoverá a retirada de todos os bens não reversíveis da ARENA 

INDEPENDÊNCIA. 

 

26.12. Retirados da ARENA INDEPENDÊNCIA os bens não reversíveis e, verificado o 

integral cumprimento das determinações do Relatório Provisório de Reversão, o PODER 

CONCEDENTE elaborará o Relatório Definitivo de Reversão, com o objetivo de liberar 

a CONCESSIONÁRIA de todas as obrigações inerentes à reversão de bens. Enquanto 

não expedido o Relatório Definitivo de Reversão não será liberada pelo PODER 

CONCEDENTE a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

 

 

CAPÍTULO IX – DAS GARANTIAS E SEGUROS 

 

CLÁUSULA 27ª – DO PLANO DE SEGUROS DA CONCESSIONÁRIA 

 

27.1. A CONCESSIONÁRIA deverá contratar e manter vigentes, em companhia seguradora 

autorizada a funcionar e operar no Brasil e que não esteja em processo de intervenção, 

direção fiscal ou liquidação extrajudicial pela SUSEP: 

 

27.1.1. Seguro com validade para todo o período da CONCESSÃO para a 

realização das atividades inerentes ao OBJETO da CONCESSÃO:  
 

27.1.1.1. Apólice de seguro para a ARENA INDEPENDÊNCIA e o 

conteúdo, cobrindo, pelo menos, a perda, destruição ou dano 

decorrente de incêndio, raio, explosão, vendaval e danos elétricos. 

As importâncias seguradas de cada cobertura deverão ser 

levantadas por ocasião da elaboração da proposta de seguro e ser 

suficientes para recompor os bens segurados no estado em que se 

encontravam por ocasião do sinistro, podendo o PODER 

CONCEDENTE estabelecer a adoção de valores diferentes de 

maneira a resguardar seus interesses;  

 

27.1.1.2. Apólice de Responsabilidade Civil, cobrindo danos a terceiros, 

pessoais e materiais, de qualquer natureza, em função das 

atividades desenvolvidas na ARENA INDEPENDÊNCIA, 

inclusive veículos, com importância segurada compatível com tais 

atividades, podendo o PODER CONCEDENTE estabelecer a 

adoção de valor diferente, de maneira a resguardar seus interesses.  
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27.2. A CONCESSIONÁRIA deverá responder:  

 

27.2.1. Em caso de sinistros cobertos pelos seguros contratados, pelas franquias 

eventualmente existentes nas apólices contratadas; 

  

27.2.2. Em caso de sinistros não cobertos pelos seguros contratados, pelos 

danos e prejuízos que eventualmente causar à coisa pública, propriedade ou 

posse de terceiros, em decorrência da CONCESSÃO objeto deste 

CONTRATO.  

 

27.3. Nenhum serviço ou atividade objeto da CONCESSÃO poderá ter início ou prosseguir 

sem que a CONCESSIONÁRIA apresente ao PODER CONCEDENTE comprovação de 

que as apólices dos seguros exigidos estão em vigor e consoantes com as condições 

estabelecidas neste CONTRATO.  

 

27.4. As cópias autenticadas das apólices de seguro serão apresentadas à autoridade 

responsável do PODER CONCEDENTE.  

 

27.5. O PODER CONCEDENTE deverá ser indicado como co-segurado nas apólices de 

seguros que envolverem os BENS REVERSÍVEIS, cabendo-lhe autorizar previamente o 

cancelamento, suspensão, modificação ou substituição de quaisquer apólices contratadas 

pela CONCESSIONÁRIA.  

 

27.6. As apólices de seguros deverão prever a indenização direta ao PODER 

CONCEDENTE, nos casos em que este puder ser responsabilizado em decorrência de 

sinistro.  

 

27.7. As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou disposições que 

contrariem as disposições do presente CONTRATO ou EDITAL e deverão conter 

declaração expressa da companhia seguradora de que conhece integralmente este 

CONTRATO e EDITAL, inclusive no que se refere aos limites dos direitos da 

CONCESSIONÁRIA.  

 

27.8. Mediante prévia aprovação do PODER CONCEDENTE, poderá a 

CONCESSIONÁRIA alterar as condições dos seguros contratados, desde que as 

alterações pretendidas se prestem a adequá-los ao escopo deste CONTRATO.  

 

27.9. Caberá ainda à CONCESSIONÁRIA contratar os seguros eventualmente obrigatórios 

exigidos pela legislação específica superveniente sobre a atividade inerente ao OBJETO 

da CONCESSÃO e aos serviços que lhe são associados. 

 

27.10. A CONCESSIONÁRIA assume toda a responsabilidade pela abrangência ou omissões 

decorrentes da formalização dos seguros de que trata este CONTRATO.  

 

27.11. A CONCESSIONÁRIA será responsável pelo pagamento integral da franquia, em 

caso de utilização de qualquer seguro previsto no CONTRATO.  
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27.12. Face ao descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de contratar e 

manter em plena vigência as apólices de seguro exigidas, o PODER CONCEDENTE, 

independentemente da sua faculdade de decretar a intervenção ou a caducidade da 

CONCESSÃO, poderá proceder à contratação e ao pagamento direto dos prêmios 

respectivos, correndo a totalidade dos custos às expensas da CONCESSIONÁRIA.  

 

27.12.1. Verificada a hipótese prevista no Item 27.12 a CONCESSIONÁRIA 

deverá, em 5 (cinco) dias úteis, reembolsar o PODER CONCEDENTE. 

  

27.12.2. Caso o reembolso não ocorra no prazo e condições assinalados, poderá 

o PODER CONCEDENTE descontar a quantia devida da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

 

27.13. A CONCESSIONÁRIA deverá fazer constar das apólices de seguro a obrigação da 

companhia seguradora informar, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, à própria CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE, quaisquer fatos que 

possam implicar o cancelamento total ou parcial das apólices contratadas pela 

CONCESSIONÁRIA, redução de coberturas, aumento de franquias ou redução dos 

valores segurados.  

 

27.14. Igualmente, competirá à companhia seguradora comunicar ao PODER 

CONCEDENTE, no prazo de 10 (dez) dias, todo e qualquer evento de falta de pagamento 

de parcelas do prêmio de seguro contratado.  

 

27.15. Anualmente, até o final do mês de janeiro, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar 

declaração emitida pela(s) companhia(s) seguradora(s) confirmando que todos os prêmios 

vencidos no ano precedente encontram-se quitados e que as apólices contratadas pela 

CONCESSIONÁRIA estão em plena vigência ou foram renovadas, devendo neste caso 

ser encaminhados ao PODER CONCEDENTE os termos das novas apólices.  

 

27.16. Caso o seguro contratado vença no correr do ano, a CONCESSIONÁRIA deverá 

apresentar, com antecedência de 30 (trinta) dias da data do vencimento do seguro, 

declaração da companhia seguradora comprovando a renovação do seguro e os termos 

da(s) nova(s) apólice(s). 

  

27.17. A CONCESSIONÁRIA deverá responder, em caso de sinistros não cobertos pelo 

seguro contratado, pelos danos e prejuízos que eventualmente causar à coisa pública, 

propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da concessão de uso da ARENA 

INDEPENDÊNCIA, conforme OBJETO do CONTRATO.  

CLÁUSULA 28ª - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA 

CONCESSIONÁRIA 

 

28.1. Como condição para assinatura do CONTRATO e garantia do fiel e pontual 

cumprimento de todas as obrigações contratuais, a CONCESSIONÁRIA, neste ato, 

apresenta à autoridade competente do PODER CONCEDENTE a GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) 

durante toda a vigência da CONCESSÃO.  
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28.2. Nos termos do artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/1993, a GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO referida no item 28.1 poderá assumir qualquer das 

seguintes modalidades: 

 

a) caução em moeda corrente do país; 

b) caução em títulos da dívida pública, desde que não gravados com cláusulas de 

inalienabilidade e impenhorabilidade, ou adquiridos compulsoriamente; 

c) seguro-garantia; ou 

d) fiança bancária. 

 

28.3. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ofertada não poderá conter 

quaisquer ressalvas ou condições que possam dificultar ou impedir sua execução, ou que 

possam suscitar dúvidas quanto à sua exequibilidade. 

 

28.4. A perda da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO em favor do PODER 

CONCEDENTE, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno 

direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem 

prejuízo das demais sanções previstas neste CONTRATO.  

 

28.5. O valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será reajustado 

anualmente, na mesma data e pelo mesmo índice definidos no Anexo III – Mecanismo de 

Pagamento. 

 

28.6. A CONCESSIONÁRIA permanecerá responsável pelo cumprimento das obrigações 

contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizações, 

independentemente da utilização da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.  

 

28.7. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à autoridade competente do PODER 

CONCEDENTE o documento comprobatório de que as cartas de fiança bancária ou 

apólices dos seguros-garantia foram renovadas e tiveram seus valores reajustados na 

forma do Item 28.5. 

 

28.8. Sem prejuízo da execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO nas 

demais hipóteses de inadimplência da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações 

previstas no CONTRATO e na regulamentação vigente, a GARANTIA DE EXECUÇÃO 

DO CONTRATO poderá ser utilizada nos seguintes casos:  

 

28.8.1. Quando a CONCESSIONÁRIA não realizar os serviços e atividades de 

pré-operação, gerência executiva e manutenção da ARENA 

INDEPENDÊNCIA ou executá-las em desconformidade os prazos e 

requisitos técnicos estabelecidos neste CONTRATO;  

 

28.8.2. Quando a CONCESSIONÁRIA não proporcionar o início do 

funcionamento das atividades estabelecidas no OBJETO do CONTRATO; 

 

28.8.3. Quando a CONCESSIONÁRIA não apresentar ou não manter vigentes 

os seguros exigidos por este CONTRATO; 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 

 

 

45 

 

 

28.8.4. Quando a CONCESSIONÁRIA não proceder ao pagamento das multas 

que lhe forem aplicadas pelo PODER CONCEDENTE; 

 

28.8.5. Nos casos de devolução de BENS REVERSÍVEIS em desconformidade 

com as exigências estabelecidas no CONTRATO; e  

 

28.8.6. Quando a CONCESSIONÁRIA não efetuar o pagamento dos valores 

mensais ou anuais devido ao PODER CONCEDENTE nos termos do Anexo 

III – Mecanismo de Pagamento, bem como deixar de realizar o pagamento 

de indenizações ou demais obrigações pecuniárias sob sua responsabilidade.  

 

28.9. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá ser executada, sem 

qualquer outra formalidade além do envio de notificação pelo PODER CONCEDENTE, 

sempre que a CONCESSIONÁRIA não adotar providências para sanar inadimplemento 

de obrigação legal, contratual ou regulamentar, o que não eximirá a CONCESSIONÁRIA 

das responsabilidades que lhe são atribuídas pelo CONTRATO.  

 

28.10. Sempre que a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO for utilizada, a 

CONCESSIONÁRIA deverá proceder à reposição do seu montante integral, no prazo de 

30 (trinta) dias corridos, a contar da data de sua utilização, sendo que, durante este prazo, 

a CONCESSIONÁRIA não estará eximida das responsabilidades que lhe são atribuídas 

pelo CONTRATO.  

 

28.11. A qualquer tempo, mediante prévia e expressa comunicação da CONCESSIONÁRIA 

ao PODER CONCEDENTE, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas 

as modalidades previstas no EDITAL.  

 

28.12. A garantia apresentada pela CONCESSIONÁRIA somente será liberada ou restituída 

pelo PODER CONCEDENTE após o cumprimento do OBJETO deste CONTRATO, 

desde que não haja, no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a ela 

pertinente, hipótese em que ficará retida até solução final.  

 

28.13. A devolução da garantia não exime a CONCESSIONÁRIA das responsabilidades 

administrativa, civil e penal, oriundas da execução do OBJETO deste CONTRATO. 

 

 

CAPÍTULO X – DAS SANÇÕES E PENALIDADES APLICÁVEIS À 

CONCESSIONÁRIA 

 

CLÁUSULA 29ª - DAS SANÇÕES E DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 

29.1. O não cumprimento das cláusulas deste CONTRATO, de seus ANEXOS e do 

EDITAL ensejará a aplicação das penalidades previstas nestes instrumentos e na 

legislação aplicável. 
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29.2. O PODER CONCEDENTE, garantida a ampla defesa, poderá aplicar à 

CONCESSIONÁRIA as seguintes sanções pela inexecução parcial ou total das 

obrigações estabelecidas neste CONTRATO, observadas a natureza e a gravidade da 

falta:  

 

29.2.1. Advertência, formal, por escrito, a versar sobre o descumprimento de 

obrigação assumida que não justifique a aplicação de outra sanção prevista 

neste CONTRATO, que será formulada junto à determinação da adoção das 

necessárias medidas de correção;   

 

29.2.2. Multa administrativa;   

 

29.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública Estadual, por prazo não superior a 2 

(dois) anos; 

 

29.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o PODER 

CONCEDENTE, que será concedida sempre que a CONCESSIONÁRIA 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no Item 29.2.3 do CONTRATO, 

conforme previsto no art. 9º da Lei Estadual nº 13.994, de 2001.  

 

29.3. A gravidade das faltas observará as seguintes escalas:  

 

29.3.1. A infração será considerada leve quando decorrer de conduta 

involuntária ou reparável da CONCESSIONÁRIA e, em todos os casos, da 

qual ela não se beneficie e que não acarrete prejuízos ao PODER 

CONCEDENTE ou à ARENA INDEPENDÊNCIA; 

 

29.3.2. A infração será considerada média quando decorrer de conduta 

irreparável, mas efetuada pela primeira vez pela CONCESSIONÁRIA, sem 

a ela trazer qualquer benefício ou proveito e que não acarrete prejuízos ao 

PODER CONCEDENTE ou à ARENA INDEPENDÊNCIA;  

 

29.3.3. A infração será considerada grave quando o PODER CONCEDENTE 

constatar presente um dos seguintes fatores:  

 

a) ter a CONCESSIONÁRIA agido com má-fé;  

b) da infração decorrer benefício direto ou indireto para a 

CONCESSIONÁRIA;  

c) a CONCESSIONÁRIA for reincidente na infração; e  

d) houver prejuízo para o PODER CONCEDENTE ou prejuízo estrutural 

para a ARENA INDEPENDÊNCIA.  

 

29.4. Na aplicação das sanções, o PODER CONCEDENTE observará as seguintes 

circunstâncias, com vistas a garantir a sua proporcionalidade:  
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29.4.1. A natureza e a gravidade da infração;  

 

29.4.2. Os danos dela resultantes para a ARENA INDEPENDÊNCIA ou para o 

PODER CONCEDENTE;  

 

29.4.3. As vantagens auferidas pela CONCESSIONÁRIA em decorrência da 

infração;  

 

29.4.4. As circunstâncias atenuantes e agravantes;  

 

29.4.5. A situação econômica e financeira da CONCESSIONÁRIA, em 

especial a sua capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar 

receitas e manter a execução do CONTRATO; e  

 

29.4.6. Os antecedentes da CONCESSIONÁRIA, inclusive eventuais 

reincidências.  

 

29.5. Nos casos em que não houver cominação de multa específica neste CONTRATO, o 

valor das multas, proporcional à gravidade da infração, variará conforme o Decreto 

Estadual 44.431, de 2006, sem prejuízo de indenização devida por eventuais perdas e 

danos.  

 

29.6. As seguintes sanções serão impostas à CONCESSIONÁRIA, observados os limites do 

Decreto Estadual 44.431, de 2006, ou norma que venha a substituí-lo, em decorrência da 

constatação das condutas infracionais correspondentes:  

 

 

Item Descrição Sanção Valor 

 Acúmulo de 03 (três) NOTIFICAÇÕES. Multa R$ 100.000,00 

9.1.7 Descumprimento do cronograma aprovado 

pelo PODER CONCEDENTE, conforme 

item 9.1.7. 

Multa R$ 15.000,00 por 

dia de atraso 

9.1.8 Não estar apto à realização de EVENTO de 

futebol no prazo de até 45 dias da 

assinatura do CONTRATO. 

Multa R$ 100.000,00 

9.1.12 Não contratar ou manter desatualizadas as 

apólices de seguro exigidas neste 

CONTRATO. 

Multa 20% valor do seguro  

9.4.7 Interrupção durante a realização dos 

EVENTOS futebolísticos por problemas na 

operação da ARENA INDEPENDÊNCIA. 

Multa R$ 100.000,00 

9.4.10 O gramado da ARENA 

INDEPENDÊNCIA não atenda às 

condições necessárias para o desempenho 

de práticas futebolísticas, nas datas 

previamente acordadas para jogos, desde 

que atestado pela Federação Mineira de 

Multa R$ 100.000,00 
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Futebol. 

13.1 Não assumir o formato de sociedade 

anônima no prazo de 06 (seis) meses, 

contados a partir da assinatura do contrato. 

Multa R$ 50.000,00 

 

 

29.7. No caso de infrações continuadas, serão fixadas sanções diárias enquanto perdurar o 

descumprimento.  

 

29.8. Aplicada a multa, o PODER CONCEDENTE emitirá documento de cobrança contra a 

CONCESSIONÁRIA, que deverá pagar o valor em até 5 (cinco) dias úteis, contados da 

data do recebimento da notificação.  

 

29.9. Após a decisão de eventual recurso interposto pela CONCESSIONÁRIA e decorrido o 

prazo sem o pagamento pela CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE poderá 

executar o valor da multa por meio de desconto na GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO.  

 

29.10. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado importará na incidência automática 

de juros de mora correspondentes à variação, pro rata, da taxa SELIC, a contar da data 

do respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento. 

 

29.11. O valor das multas será reajustado periodicamente, nas mesmas datas e pelo mesmo 

índice de reajuste de que trata o Anexo III – Mecanismo de Pagamento. 

 

29.12. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas neste 

CONTRATO reverterão em favor do PODER CONCEDENTE.  

 

29.13. A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Pública Estadual e a declaração de inidoneidade da 

CONCESSIONÁRIA poderão ser aplicadas nas hipóteses de infração grave e ainda no 

caso da prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos do CONTRATO.  

 

29.14. As sanções descritas nesta cláusula não serão necessariamente aplicadas em sequência 

gradativa (da mais leve para a mais gravosa), podendo ser impostas cumulativamente, a 

depender da gravidade da inadimplência verificada ou da pluralidade de condutas 

infracionais constatadas.  

 

29.15. As sanções previstas serão aplicadas sem prejuízo da aplicação da medida de 

intervenção ou da declaração de caducidade, bem como da aplicação de outras sanções 

previstas neste CONTRATO ou na legislação pertinente.  

 

29.16. A notificação, aplicação ou cumprimento de sanção não eximem a 

CONCESSIONÁRIA de corrigir a falta correspondente.  

 

29.17. As sanções de natureza pecuniária não terão caráter compensatório ou indenizatório e 

serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade administrativa, civil ou criminal da 

CONCESSIONÁRIA.  
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29.18. As penalidades serão aplicadas de oficio pelo PODER CONCEDENTE, garantido o 

devido processo administrativo, especialmente o direito a ampla defesa e ao 

contraditório.  

 

29.18.1. A autoridade competente indicada pelo PODER CONCEDENTE, 

responsável pela fiscalização da CONCESSÃO, notificará a 

CONCESSIONÁRIA, de forma fundamentada, sobre a irregularidade no 

cumprimento das obrigações contratuais para fins de correção, no prazo 

fixado, sob pena de aplicação das sanções previstas neste CONTRATO; 

  

29.18.2. Fica facultada a apresentação de defesa prévia pela 

CONCESSIONÁRIA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 

notificação, à exceção da declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, cujo prazo para defesa será de 10 

(dez) dias da abertura de vista do processo, conforme disposto nos §§ 2º e 3º 

do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  

 

29.18.3. No prazo assinalado para defesa prévia, a CONCESSIONÁRIA poderá 

providenciar diligência e análises técnicas e apresentar documentos e laudos 

a respeito da matéria objeto do processo.  

 

29.19. Da decisão de aplicação de sanção caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 

contar da intimação do ato, à exceção da declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, da qual caberá pedido de reconsideração à 

autoridade superior hierárquica do PODER CONCEDENTE no prazo de 10 (dez) dias 

úteis da intimação do ato, nos termos do disposto no art. 109, III da Lei nº 8.666/1993. 

  

29.19.1. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 

praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 

informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados do recebimento da peça recursal.  

 

29.20. O PODER CONCEDENTE poderá exercer medidas cautelares urgentes em situações 

de risco de grave dano aos BENS REVERSÍVEIS. 

 

CAPÍTULO XI – DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

CLÁUSULA 30ª - DO MECANISMO DE SOLUÇÃO AMIGÁVEL DE CONFLITOS E 

MEDIAÇÃO 

 

30.1. Os conflitos e as controvérsias decorrentes do presente CONTRATO ou com ele 

relacionados poderão ser solucionados amigavelmente pelas PARTES.  

 

30.2. Se as PARTES assim desejarem, em caso de conflito ou controvérsia resultante dos 

direitos e obrigações contemplados neste CONTRATO ou de sua execução, o objeto do 

conflito ou controvérsia será comunicado, por escrito, ao PODER CONCEDENTE ou à 
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CONCESSIONÁRIA, conforme o caso, para que as PARTES possam, por meio do 

princípio da boa-fé e dos melhores esforços para tal, solucionar o conflito ou controvérsia 

existente.  

 

30.3. A comunicação de que trata o Item 30.2 deverá ser enviada pela PARTE interessada 

juntamente com todas as suas alegações, devendo também ser acompanhada de uma 

sugestão para a solução do conflito ou controvérsia.  

 

30.4. Se as PARTES assim desejarem, em caso de conflito ou controvérsia resultante dos 

direitos e obrigações contemplados neste CONTRATO ou de sua execução, o objeto do 

conflito ou controvérsia será comunicado, por escrito, ao PODER CONCEDENTE ou à 

CONCESSIONÁRIA, conforme o caso, para que as PARTES possam, por meio do 

princípio da boa-fé e dos melhores esforços para tal, solucionar o conflito ou controvérsia 

existente. Após o recebimento da notificação, a PARTE notificada terá um prazo de 10 

(dez) dias úteis, contados do recebimento da notificação, para responder se concorda com 

a solução proposta. 

 

30.5. Caso não concorde com a solução proposta, a PARTE notificada, no mesmo prazo 

acima estipulado, deverá apresentar para a PARTE interessada os motivos pelos quais 

discorda da solução apresentada, devendo, nesse caso, apresentar uma solução alternativa 

para o caso. 

 

30.6. Caso a PARTE notificada concorde com a solução apresentada, as PARTES darão por 

encerrado o conflito ou controvérsia e tomarão as medidas necessárias para implementar 

a medida acordada. 

 

CLÁUSULA 31ª – DA MEDIAÇÃO 

 

31.1. Para a solução de eventuais divergências de natureza técnica, acerca da interpretação 

ou execução do CONTRATO poderá ser instaurado procedimento de mediação para 

solução amigável, a ser conduzido por um COMITÊ DE MEDIAÇÃO especialmente 

constituído.  

 

31.2. O procedimento de mediação será instaurado, a pedido de quaisquer das PARTES, 

mediante comunicação escrita endereçada à outra PARTE, delimitando o objeto da 

controvérsia e indicando, desde logo, o seu representante no COMITÊ DE MEDIAÇÃO. 

  

31.3. No prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do pedido de 

instauração do procedimento de mediação, a outra PARTE deverá indicar o seu 

representante no COMITÊ DE MEDIAÇÃO. Por sua vez, os representantes das PARTES 

no COMITÊ DE MEDIAÇÃO, escolherão, de comum acordo, um terceiro membro.  

 

31.4. Os membros do COMITÊ DE MEDIAÇÃO não poderão estar enquadrados em 

situações de impedimento e suspeição de juiz, previstas no Código de Processo Civil, e 

deverão proceder com imparcialidade, independência, competência e discrição, 

aplicando-lhes, no que couber, o disposto no Capítulo III, da Lei Federal nº 9.307, de 

23.9.96, que trata da arbitragem.  
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31.5. O COMITÊ DE MEDIAÇÃO, com base na fundamentação, documentos e estudos 

apresentados pelas PARTES, apresentará a proposta de solução amigável.  

 

31.6. A proposta do COMITÊ DE MEDIAÇÃO não será vinculante para as partes, que 

poderão optar por submeter a questão ao Poder Judiciário, conforme o caso.  

 

31.7. Caso aceita pelas PARTES a solução amigável proposta pelo COMITÊ DE 

MEDIAÇÃO, será incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.  

 

31.8. Se a PARTE se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou não 

indicar seu representante no prazo máximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-á 

prejudicada a medição.  

 

31.9. A mediação também será considerada prejudicada se a solução amigável não for 

apresentada pelo COMITÊ DE MEDIAÇÃO, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a 

contar do pedido de instauração do procedimento.  

 

31.10. Em qualquer momento, as PARTES poderão optar pelo processo de arbitragem como 

meio para dirimir questões conflituosas ou controvérsias. 

 

CLÁUSULA 32ª – DA ARBITRAGEM 

 

32.1. As controvérsias ou disputas decorrentes do presente CONTRATO ou com este 

relacionadas, que não puderem ser resolvidas amigavelmente entre as PARTES e cuja 

apreciação não seja da competência exclusiva do Poder Judiciário, serão definitivamente 

dirimidas por meio da arbitragem, em conformidade com a Lei Federal nº 9.307, de 23 de 

setembro de 1996, observado ainda o disposto nesta cláusula.  

 

32.2. A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as PARTES do pontual e 

tempestivo cumprimento das disposições do CONTRATO, até que uma decisão final seja 

obtida relativamente à matéria em causa.  

 

32.3. De igual modo, não se permite qualquer interrupção dos pagamentos ao PODER 

CONCEDENTE, que deverão continuar a se processar nos termos em vigor à data de 

submissão da questão, até que uma decisão final seja obtida relativamente à matéria em 

causa. 

 

32.4. A arbitragem será conduzida por 3 (três) árbitros que serão escolhidos dentre pessoas 

naturais, de reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria objeto da controvérsia.  

 

32.5. Cada PARTE nomeará um árbitro e respectivo suplente, devendo o terceiro árbitro ser 

nomeado em conjunto pelas PARTES ou, caso essas não cheguem a um acordo quanto à 

indicação do terceiro árbitro, esse será nomeado pelo órgão ou entidade arbitral 

contratado.  

 

32.6. A Presidência do tribunal arbitral caberá ao terceiro árbitro.  
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32.7. Os árbitros deverão ser profissionais sem vínculo com as PARTES, não podendo estar 

enquadrados nas situações de impedimento e suspeição previstas na Lei Federal nº 5.869, 

de 11 de janeiro de 1973 (que institui o Código de Processo Civil), para autoridades 

judiciais, e deverão proceder com imparcialidade, independência, competência e 

discrição, aplicando-lhes, no que couber, o disposto do Capítulo III, da Lei Federal nº 

9.307, de 23 de setembro de 1996.  

 

32.8. O procedimento arbitral deverá ser realizado em conformidade com regras de 

arbitragem em vigor da Câmara de Arbitragem Empresarial - Brasil (CAMARB), com 

sede em Belo Horizonte, e será conduzido na língua portuguesa e deverá aplicar o direito 

brasileiro.  

 

32.9. As PARTES poderão escolher órgão ou entidade arbitral distinto da CAMARB desde 

que haja concordância mútua.  

 

32.10. As PARTES acordam que a CONCESSIONÁRIA arcará com os custos de contratação 

da câmara de arbitragem e de todo o procedimento até que seja proferida a sentença, 

independentemente da PARTE que solicitar o início da arbitragem.  

 

32.11. Após a sentença arbitral, tendo sido esta inteiramente desfavorável ao PODER 

CONCEDENTE, este deverá reembolsar a CONCESSIONÁRIA pelas despesas 

incorridas.  

 

32.11.1. Na hipótese de sucumbência parcial de ambas as PARTES, as despesas 

decorrentes do procedimento arbitral serão rateadas conforme indicado na 

sentença arbitral.  

 

32.11.2. Cada uma das PARTES arcará com seus próprios custos referentes a 

honorários advocatícios.  

 

32.11.3. A sentença arbitral poderá incluir dispositivo sobre a alocação e a 

razoabilidade dos custos incorridos.  

 

32.12. As PARTES concordam que as decisões proferidas pela arbitragem serão definitivas e 

as vincularão.  

 

32.13. A entidade arbitral contratada atuará exclusivamente para a resolução da controvérsia 

ou disputas para a qual for designada, devendo novas contratações serem realizadas para 

a resolução de futuros conflitos.  

 

32.14. A PARTE que recusar a assinatura do compromisso arbitral arcará com a multa de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, até que cumpra efetivamente a obrigação. 

  

32.15. A arbitragem terá lugar na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, em cujo 

foro serão ajuizadas, se for o caso, as ações necessárias para assegurar a sua realização e 

a execução da sentença arbitral.  
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32.16. As partes renunciam a qualquer outro tribunal que de outra forma teria competência 

para julgar qualquer matéria submetida à arbitragem nos termos desta cláusula. 

 

 

CAPÍTULO XII – DA INTERVENÇÃO 

 

CLÁUSULA 33ª – DA INTERVENÇÃO 

 

33.1. Sem prejuízo das sanções cabíveis e das responsabilidades incidentes, o PODER 

CONCEDENTE, a seu critério, poderá intervir na CONCESSÃO nas seguintes hipóteses, 

quando não se justificar a caducidade da CONCESSÃO:  

 

33.1.1. No caso da ocorrência ou risco de graves danos aos BENS 

REVERSÍVEIS, em especial à ARENA INDEPENDÊNCIA; e  

 

33.1.2. No caso de descumprimento das OBRIGAÇÕES DA 

CONCESSIONÁRIA.  

 

33.2. A intervenção será declarada por ato da autoridade superior hierárquica do PODER 

CONCEDENTE, que designará os motivos da intervenção e sua necessidade, o 

interventor e sua qualificação e o prazo da intervenção, proporcional e compatível com os 

motivos da intervenção.  

 

33.3. A intervenção terá por objetivo apenas a correção ou contenção das ações e danos aos 

BENS REVERSÍVEIS e poderá resultar no fechamento da ARENA INDEPENDÊNCIA 

inclusive para o pessoal da CONCESSIONÁRIA. 

  

33.4. A CONCESSIONÁRIA não oporá obstáculos ao acesso do PODER CONCEDENTE à 

ARENA INDEPENDÊNCIA.  

 

33.5. Se possível, a intervenção não interromperá o funcionamento das atividades constantes 

no OBJETO do CONTRATO, e as complementares e acessórias, que serão normalmente 

desempenhadas pela CONCESSIONÁRIA, desde que compatíveis com a preservação da 

higidez dos BENS REVERSÍVEIS e com a segurança e conforto dos funcionários e 

frequentadores da ARENA INDEPENDÊNCIA. 

 

33.6. A função de interventor poderá recair sobre agente dos quadros do PODER 

CONCEDENTE, pessoa especificamente nomeada, colegiado ou empresa, assumindo a 

CONCESSIONÁRIA os custos da respectiva remuneração.  

 

33.6.1. O interventor prestará contas e responderá pessoalmente pelos atos que 

praticar.  

 

33.6.2. Dos atos do interventor caberá recurso ao PODER CONCEDENTE.  

 

33.6.3. Será vedado ao interventor praticar atos de alienação e disposição do 

patrimônio da CONCESSIONÁRIA. 
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33.7. Será instaurado, no prazo de 30 (trinta) dias da declaração da intervenção, 

procedimento administrativo com a finalidade de comprovar as causas determinantes da 

medida e apurar responsabilidades, assegurando-se à CONCESSIONÁRIA amplo direito 

de defesa.  

 

33.8. O procedimento administrativo de intervenção deve ser concluído no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias.  

 

33.9. Será declarada a nulidade da intervenção se ficar comprovado que o PODER 

CONCDENTE não observou os pressupostos contratuais para sua concretização, devendo 

a CONCESSÃO ser imediatamente devolvida à CONCESSIONÁRIA.  

 

33.10. Após o procedimento administrativo de que trata o Item 33.8, e demonstrada a 

validade da intervenção, a CONCESSIONÁRIA ressarcirá o PODER CONCEDENTE 

dos gastos que eventualmente tenha realizado, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, sem 

prejuízo da possibilidade de obtenção de tais valores, por meio da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO, se inadimplente a CONCESSIONÁRIA.  

 

33.11. Cessada a intervenção, se não for extinta a CONCESSÃO, a posse plena da ARENA 

INDEPENDÊNCIA será devolvida à CONCESSIONÁRIA, precedida de prestação de 

contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. 

 

 

CAPÍTULO XIII – DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO DE USO 

 

CLÁUSULA 34ª – DOS CASOS DE EXTINÇÃO 

 

34.1. A CONCESSÃO extinguir-se-á por:  

34.1.1. Advento do termo contratual;  

34.1.2. Encampação;  

34.1.3. Caducidade;  

34.1.4. Rescisão;  

34.1.5. Anulação;  

34.1.6. Falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA; ou  

34.1.7. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 

comprovado, impeditivo da execução do CONTRATO.  

 

34.2. Extinta a CONCESSÃO, serão revertidos ao PODER CONCEDENTE todos os BENS 

REVERSÍVEIS, abrangidos aqueles transferidos à CONCESSIONÁRIA pelo PODER 

CONCEDENTE ou por ela adquiridos, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou 

encargos, e cessarão, para a CONCESSIONÁRIA, todos os direitos emergentes do 

CONTRATO. 

 

CLÁUSULA 35ª – ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL 

 

35.1. O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a extinção da 

CONCESSÃO.  
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35.2. Encerrado o prazo da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA será responsável pelo 

encerramento de quaisquer contratos inerentes à CONCESSÃO celebrados com terceiros, 

assumindo todos os encargos, responsabilidades e ônus daí resultantes.  

 

35.3. Na hipótese de advento do termo contratual, a CONCESSIONÁRIA não fará jus a 

qualquer indenização relativa a investimentos relacionados aos BENS VINCULADOS À 

CONCESSÃO.  

 

35.4. Até 6 (seis) meses antes da data do término de vigência contratual, o PODER 

CONCEDENTE estabelecerá, em conjunto com a CONCESSIONÁRIA, programa de 

desmobilização operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a assunção 

da ARENA INDEPENDÊNCIA pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro 

autorizado. 

 

CLÁUSULA 36ª – DA ENCAMPAÇÃO 

 

36.1. Considera-se encampação a retomada da ARENA INDEPENDÊNCIA pelo PODER 

CONCEDENTE durante o prazo da CONCESSÃO, por motivo de interesse público, 

mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização das parcelas 

dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados. 

  

36.2. As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONÁRIA 

ao PODER CONCEDENTE serão descontados da indenização prevista para o caso de 

encampação. 

 

CLÁUSULA 37ª – DA CADUCIDADE 

 

37.1. A inexecução total ou parcial do CONTRATO acarretará, a critério do PODER 

CONCEDENTE, a declaração de caducidade da CONCESSÃO, sem prejuízo da 

aplicação das demais sanções previstas na lei e no CONTRATO.  

 

37.2. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo PODER CONCEDENTE 

quando, comprovadamente:  

 

37.2.1. A CONCESSIONÁRIA descumprir reiteradamente cláusulas 

contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à 

CONCESSÃO;  

 

37.2.2. A CONCESSIONÁRIA não atender à intimação do PODER 

CONCEDENTE para regularizar o uso da ARENA INDEPENDÊNCIA;  

 

37.2.3. A CONCESSIONÁRIA perder ou comprometer as condições 

econômicas, financeiras, técnicas ou operacionais necessárias ao uso da 

ARENA INDEPENDÊNCIA;  

 

37.2.4. A CONCESSIONÁRIA não mantiver a integralidade da GARANTIA 

DE EXECUÇÃO DO CONTRATO;  
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37.2.5. A CONCESSIONARIA deixar de pagar os valores devidos ao PODER 

CONCEDENTE pelo uso da ARENA INDEPENDÊNCIA;  

 

37.2.6. A CONCESSIONÁRIA descumprir a obrigação de contratar e manter 

em plena vigência as apólices de seguro, nos termos contratuais;  

 

37.2.7. A CONCESSIONÁRIA não cumprir as sanções impostas, nos devidos 

prazos; ou  

 

37.2.8. A CONCESSIONÁRIA for condenada em sentença transitada em 

julgado por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais. 

 

37.3. A declaração da caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida da verificação da 

inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o direito 

de ampla defesa.  

 

37.4. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência ou irregularidade, 

a caducidade será declarada por ato da autoridade competente do PODER 

CONCEDENTE, independentemente de indenização prévia, calculada no decurso do 

processo.  

 

37.5. Declarada a caducidade, não resultará para o PODER CONCEDENTE qualquer 

espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos 

com terceiros ou com empregados da CONCESSIONÁRIA.  

 

37.6. A declaração de caducidade acarretará, ainda, a execução da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO, para ressarcimento de eventuais prejuízos causados ao 

PODER CONCEDENTE. 

 

CLÁUSULA 38ª – DA RESCISÃO 

 

38.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA 

no caso de descumprimento pelo PODER CONCEDENTE do dever de assegurar o uso 

da ARENA INDEPENDÊNCIA pela CONCESSIONÁRIA durante a vigência da 

CONCESSÃO. 

 

38.2. A CONCESSIONÁRIA deverá notificar o PODER CONCEDENTE de sua intenção 

de rescisão que poderá sanear sua inadimplência no prazo de 20 (vinte) dias úteis da 

notificação.  

 

38.3. Decorrido o prazo de que trata o Item 38.2 sem que o PODER CONCEDENTE corrija 

sua falta, o CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, 

mediante procedimento arbitral nos termos da CLÁUSULA 32ª - DA ARBITRAGEM.  

 

38.4. Os pagamentos devidos pela CONCESSIONÁRIA não poderão ser interrompidos ou 

paralisados até a sentença do juízo arbitral que decretar a rescisão do CONTRATO.  

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 

 

 

57 

 

38.5. A indenização devida à CONCESSIONÁRIA no caso de rescisão corresponderá ao 

valor dos investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS ainda não amortizados ou 

depreciados.  

 

38.6. As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONÁRIA 

ao PODER CONCEDENTE serão descontados da indenização prevista para o caso de 

rescisão.  

 

CLÁUSULA 39ª – DA ANULAÇÃO 

 

39.1. O PODER CONCEDENTE deverá declarar a nulidade do CONTRATO, impedindo os 

efeitos jurídicos que ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já 

produzidos, se verificar ilegalidade em sua formalização ou na licitação.  

 

39.2. Na hipótese de inexistência de culpa da CONCESSIONÁRIA, a indenização a ela 

devida, no caso de anulação, corresponderá ao valor dos investimentos vinculados a 

BENS REVERSÍVEIS ainda não amortizados ou depreciados.  

 

CLÁUSULA 40ª – DA FALÊNCIA OU EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

 

40.1. Poderá a CONCESSIONÁRIA solicitar a rescisão contratual desde que:  

 

40.1.1. Seja comprovada a ocorrência de déficit operacional por 6 (seis) meses 

consecutivos; e  

 

40.1.2. A CONCESSIONÁRIA esteja cumprindo integralmente as obrigações 

contratuais e não se encontre submetida a processo de penalização ou de 

definição de indenizações em prol do PODER CONCEDENTE, tampouco 

seja devedora de multas ou indenizações referentes a processos findos.  

 

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

CLÁUSULA 41ª – DO ACORDO COMPLETO 

 

41.1. A CONCESSIONÁRIA declara que o CONTRATO e os seus anexos constituem a 

totalidade dos acordos que regulam a CONCESSÃO. 

 

41.2. A CONCESSIONÁRIA declara-se ciente do inteiro teor do Termo de Cessão de Uso 

n
o
 01/2009, seus anexos e aditivos, bem como do Termo de Compromisso n

o
 25/2009, 

seus anexos e aditivos, obrigando-se a cumprir suas cláusulas naquilo que lhe couber. 

 

41.3. A CONCESSIONÁRIA declara conhecer plenamente as especificações da ARENA 

INDEPENDÊNCIA, conforme descritas no Anexo V – Descrição da Arena 

Independência e seus apêndices, bem como no Anexo VIII – Projetos Executivos de 

Arquitetura da Arena Independência. 

 

41.4. O não exercício ou o exercício intempestivo ou parcial de qualquer direito que assista 

a qualquer das partes, ao abrigo do CONTRATO não importa a renúncia desse direito, 
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não impede seu exercício posterior, nem constitui moratória ou novação da respectiva 

obrigação.  

 

41.5. O prazo de vigência do presente CONTRATO será prorrogado por decisão exclusiva 

do PODER CONCEDENTE.  

 

CLÁUSULA 42ª – DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 

 

42.1. As comunicações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e remetidas:  

42.1.1. Em mãos, desde que comprovadas por protocolo;  

42.1.2. Por fax, desde que comprovada a recepção;  

42.1.3. Por correio registrado, com aviso de recebimento; ou  

42.1.4. Por correio eletrônico, desde que comprovada a recepção.  

 

42.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicações, os seguintes endereços e 

números de fax:  

 

42.2.1. PODER CONCEDENTE: Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n, 13º 

andar, Edifício Gerais, Cidade Administrativa, Bairro Serra Verde, em Belo 

Horizonte – MG – CEP 31.630-901. 

 

42.2.2. CONCESSIONÁRIA: __________________________________  

 

42.3. Qualquer das PARTES poderá modificar o seu endereço e número de fax, mediante 

comunicação à outra PARTE, nos moldes ora preconizados.  

 

CLÁUSULA 43ª – DA CONTAGEM DE PRAZOS 

 

43.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-ão em dias corridos, 

salvo se estiver expressamente feita referência a dias úteis e/ou se a Lei estipular.  

 

43.1.1. Em todas as hipóteses, deve-se excluir o primeiro dia e se contar o 

último; 

 

43.1.2. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do PODER 

CONCEDENTE.  

 

CLÁUSULA 44ª – DO EXERCÍCIO DE DIREITOS 

 

44.1. Se qualquer das PARTES permitir, mesmo por omissão, o descumprimento, no todo 

ou em parte, de quaisquer das cláusulas ou condições deste CONTRATO e de seus 

ANEXOS, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de qualquer modo afetar ou 

prejudicar essas mesmas cláusulas ou condições, as quais permanecerão inalteradas, 

como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

 

44.2. Em qualquer hipótese, não estará configurada novação ou mesmo renúncia a direitos, 

tampouco defeso o exercício posterior destes. 
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CLÁUSULA 45ª – DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDÊNCIA ENTRE AS 

CLÁUSULAS 

 

45.1. Se qualquer disposição do CONTRATO for considerada ou declarada nula, inválida, 

ilegal ou inexequível em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das 

demais disposições contidas no CONTRATO não serão, de qualquer forma, afetadas ou 

restringidas por tal fato.  

 

45.2. As PARTES negociarão a substituição das disposições inválidas, ilegais ou 

inexequíveis por disposições válidas, legais e exequíveis. 

  

45.3. Cada declaração e garantia feita pelas PARTES no presente CONTRATO deverá ser 

tratada como uma declaração e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer 

falha será apenas daquele que a realizou.  

 

CLÁUSULA 46ª – DO FORO 

 

46.1. Para a finalidade exclusiva de obter medidas cautelares e urgentes, bem como para 

instituição forçada do foro arbitral ou para a execução da sentença arbitral exarada no 

processo de arbitragem conduzido nos termos da CLÁUSULA 32ª – DA 

ARBITRAGEM, fica eleito o Foro da Comarca do Município de Belo Horizonte, com 

renúncia expressa das PARTES a outros, por mais privilegiados que possam ser.  

 

 

O presente CONTRATO será registrado e arquivado nos órgãos competentes e no PODER 

CONCEDENTE, que providenciará, de sua assinatura, a publicação de seu extrato no DOE, 

nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO em 3 

(três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo qualificadas, para que produza 

todos os efeitos legais e resultantes de direito.  

 

 

Belo Horizonte, ____ de _______ de 2011. 

 

 

______________________________________ 

PODER CONCEDENTE 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Representante legal da CONCESSIONÁRIA 
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TESTEMUNHAS: 

 

1) ___________________________________________________  

 

 

2) ___________________________________________________ 
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ANEXO IX – DIRETRIZES MÍNIMAS PARA EQUIPAMENTOS E S ISTEMAS 
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Diretrizes Mínimas para Equipamentos e Sistemas 
 

• Introdução  

 

Os estádios de futebol e arenas esportivas, assim como qualquer outra 
edificação comercial ou industrial, vêm sofrendo grandes transformações nos 
últimos anos com a intensa utilização de sistemas tecnológicos necessários para a 
otimização de processos operacionais e maximização de receitas geradas com a 
exploração comercial destes equipamentos esportivos. 

 

Os proprietários e operadores dos estádios devem considerar os sistemas de 
tecnologia como um legado para o estádio e seus usuários. A construção e 
operação de um estádio de futebol demandam altos investimentos e o uso de novas 
tecnologias é fundamental para a busca da viabilidade econômica destes 
empreendimentos. Muito mais do que apenas uma plataforma para otimização e 
redução dos custos de operação do estádio, os sistemas de tecnologia devem ser 
vistos como geradores de novos negócios e receitas para o estádio, permitindo 
outras utilizações além dos eventos esportivos tradicionais e a receita gerada com 
ingressos e venda de produtos básicos. 

 

Com as inúmeras opções de entretenimento disponíveis hoje, os estádios de 
futebol devem buscar constantemente a oferta de novos serviços, uma melhor 
experiência aos seus clientes e torcedores, oferecendo maior conforto, segurança e 
alternativas de entretenimento no próprio estádio, antes, durante e após os eventos, 
esportivos ou não, oferecidos ao público. 

 

Tecnologia exerce um papel estratégico na transformação dos estádios e da 
experiência de torcedores e usuários, permitindo aos times de futebol e operadores 
de estádios criarem uma plataforma para oferta de novos serviços, geração de 
receitas incrementais e melhoria nos processos de negócios, obtendo assim 
vantagens competitivas e marcas cada vez mais fortes no segmento esportivo. 

 

Tradicionalmente, os estádios possuem plataformas tecnológicas 
proprietárias, com infraestrutura dedicada por serviço ou aplicação, tais como: 
controle de acesso, automação predial, vídeo vigilância, sistemas de sonorização, 
redes de dados e voz. Embora essa abordagem possa suprir requerimentos isolados 
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de operação do estádio, ela não permite a integração e otimização de recursos e 
investimentos. 

 

Atualmente, os padrões e protocolos abertos de comunicação (Ethernet e IP), 
permitem que todas as aplicações e sistemas de TI, Telecomunicações e 
Automação do estádio possam operar sobre uma plataforma convergente única e 
integrada, capaz de suportar todas as necessidades de transporte de dados, voz e 
vídeo, reduzindo a necessidade de implantação de sistemas e cabeamentos 
dedicados, reduzindo investimentos e custos de operação e manutenção. 

 

A plataforma tecnológica permite viabilizar a oferta de uma variedade de 
novos serviços. Por exemplo, acesso mais rápido e organizado ao estádio, sistemas 
de pagamentos eletrônicos, integração dos sistemas de comercialização de 
ingressos com Internet e sistemas celulares. Conforme se deslocam pelo estádio, 
sistemas de comunicação multimidia podem sinalizar onde estão os bares com 
menores filas, ou mesmo onde está o banheiro mais próximo, tornando mais fácil e 
mais rápido para os torcedores obter o que desejam e se deslocarem dentro do 
estádio1.  

 

Nesse sentido, o presente Anexo IX, descreve em seus apêndices diversas 
diretrizes e parâmetros a serem obrigatoriamente seguidos pela 
CONCESSIONÁRIA, na realização dos investimentos sob sua responsabilidade 
na ARENA INDEPENDÊNCIA. 

 

O presente documento é composto pelos seguintes apêndices: 

• Apêndice I – Memorial Descritivo de Sistemas Eletrônicos – 
Equipamentos Ativos de Rede 

• Apêndice II – Memorial Descritivo de Sistemas Eletrônicos – Sistema 
de Automação Predial 

• Apêndice III – Memorial Descritivo de Sistemas Eletrônicos – 
Sistema de Integração e Gerenciamento Predial (BMS) 

• Apêndice IV – Memorial Descritivo de Sistemas Eletrônicos – 
Sistema de Controle de Acesso 

                                                           
1
 Fonte: Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Automação para Estádios de Futebol – Arena 

Consultoria e Projeto de Viabilidade. 
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• Apêndice V – Memorial Descritivo de Sistemas Eletrônicos – Sistema 
de Detecção e Alarme de Incêndio 

• Apêndice VI – Memorial Descritivo de Sistemas Eletrônicos – 
Sistema de CFTV 

• Apêndice VII – Memorial Descritivo de Sistemas de Ar Condicionado 

• Apêndice VIII – Memorial Descritivo de Sistema de Sonorização 

 

A elaboração de todos projetos que subsidiarão a implantação dos 
equipamentos e sistemas descritos será de responsabilidade exclusiva da 
CONCESSIONÁRIA. 

  

Todos os projetos elaborados pela CONCESSIONÁRIA serão submetidos a 
aprovação prévia do PODER CONCEDENTE. 

  

Uma vez atendidas as premissas técnicas especificadas nos descritivos, 
promovendo o perfeito funcionamento do sistema, a CONCESSIONÁRIA poderá 
optar por adquirir os equipamentos de outros fabricantes que não os descritos nos 
apêndices.  
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1 OBJETO 

O presente anexo retrata
e em apêndices, seguem os memoriais descritivos dos projetos de instalações prediais 
referentes às obras de modernização e adequação do 
(Independência). 

 

2 HISTÓRICO  DO 

O Estádio Raimundo Sampaio, mais conhecido como Independência é um 
estádio de futebol inaugurado em 25 de junho de 1950 em Belo Horizonte, Minas 
Gerais, com capacidade para 18.000 pessoas e arrendado pelo América Futebol Clube 
(MG), que manda os seus jogos neste estádio.

Sua construção teve início em 1947, para a Copa do Mundo de 1950 no Brasil, 
da qual foi palco de 3 partidas.

Originalmente, o est
com a inauguração do Mineirão em 1965, passou a ser propriedade do clube Sete de 
Setembro (motivo do estádio ser popularmente conhecido como Independência, em 
função da data histórica) 

Com a extinção deste clube, em 1989, o América arrendou o estádio, mantendo
o sob sua administração por um período de 30 anos num regime de comodato. Em 
setembro de 2008, o imóvel foi incorporado definitivamente ao América Futebol Clube

Em agosto de 2009, o Estádio foi 
o qual ficou responsável pelas obras de modernização e adequação tendo em vista o 
contexto da Copa do Mundo 2014.

O Estádio Independência fica localizado no bairro Horto, entre as ruas Ismênia 
Tunes e Pitangui, região Leste da cidade de Belo Horizonte.

Figura 01: Vista aérea com marcação de acessos 
ao estádio 
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presente anexo retrata o memorial descritivo do projeto de arquitetura executivo 
os memoriais descritivos dos projetos de instalações prediais 

s às obras de modernização e adequação do Estádio Raimundo Sampaio 

 ESTÁDIO 

O Estádio Raimundo Sampaio, mais conhecido como Independência é um 
estádio de futebol inaugurado em 25 de junho de 1950 em Belo Horizonte, Minas 
Gerais, com capacidade para 18.000 pessoas e arrendado pelo América Futebol Clube 
(MG), que manda os seus jogos neste estádio. 

Sua construção teve início em 1947, para a Copa do Mundo de 1950 no Brasil, 
da qual foi palco de 3 partidas. 

Originalmente, o estádio pertencia ao Governo do Estado de Minas Gerais, mas 
com a inauguração do Mineirão em 1965, passou a ser propriedade do clube Sete de 
Setembro (motivo do estádio ser popularmente conhecido como Independência, em 

deste clube, em 1989, o América arrendou o estádio, mantendo
o sob sua administração por um período de 30 anos num regime de comodato. Em 
setembro de 2008, o imóvel foi incorporado definitivamente ao América Futebol Clube

Em agosto de 2009, o Estádio foi cedido ao Governo do Estado de Minas Gerais, 
o qual ficou responsável pelas obras de modernização e adequação tendo em vista o 
contexto da Copa do Mundo 2014. 

O Estádio Independência fica localizado no bairro Horto, entre as ruas Ismênia 
região Leste da cidade de Belo Horizonte. 

Figura 01: Vista aérea com marcação de acessos Figura 02: Vista aérea do estádio. 
Arquibancadas sem cobertura no formato de 
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stádio Raimundo Sampaio 

O Estádio Raimundo Sampaio, mais conhecido como Independência é um 
estádio de futebol inaugurado em 25 de junho de 1950 em Belo Horizonte, Minas 
Gerais, com capacidade para 18.000 pessoas e arrendado pelo América Futebol Clube 

Sua construção teve início em 1947, para a Copa do Mundo de 1950 no Brasil, 
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com a inauguração do Mineirão em 1965, passou a ser propriedade do clube Sete de 
Setembro (motivo do estádio ser popularmente conhecido como Independência, em 

deste clube, em 1989, o América arrendou o estádio, mantendo-
o sob sua administração por um período de 30 anos num regime de comodato. Em 
setembro de 2008, o imóvel foi incorporado definitivamente ao América Futebol Clube 

cedido ao Governo do Estado de Minas Gerais, 
o qual ficou responsável pelas obras de modernização e adequação tendo em vista o 

O Estádio Independência fica localizado no bairro Horto, entre as ruas Ismênia 

Figura 02: Vista aérea do estádio. 
Arquibancadas sem cobertura no formato de 
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3 MODERNIZAÇÃO

A Modernização e Adequação
proposta conceitual de Arena de Esportes tendo como foco o conforto dos usuários, a 
segurança dos espaços e a flexibilidade das instalações.

Buscando cumprir tais diretrizes e ainda atender as recomendações da FIFA 
construção e adequação de novos estádios, a construção foi planejada com sistemas 
industrializados que garantem melhor qualidade e melhor cumprimento de prazos. 
Dentro desta proposta foi adotada na concepção estrutural dos edifícios a estrutura de 
concreto pré-fabricada. 

Figura 3: Imagem do estádio antes da demolição

Optou-se ainda, por um partido arquitetônico mais retilíneo (e não em "arco" 
como na maioria dos estádios), de forma a otimizar a estrutura e facilitar a pré
fabricação. 

As premissas adotadas para os projetos de instalações têm como foco a 
flexibilidade e adaptabilidade das instalações e ainda objetivam atender de maneira mais 
eficiente as recomendações de sustentabilidade da edificação. Para tanto, foram listados 
como itens prioritários a economia de energia elétrica e economia de água.

A preocupação com a sustentabilidade permeia também questões técnicas como 
a especificação de materiais e com o uso de água bruta nos sistemas de válvulas de 
descarga. Na escolha dos materiais foi prior
mais essenciais e básicos, mas de alta resistência e durabilidade.

 A funcionalidade do Estádio como um todo envolve certa complexidade, uma 
vez que serão desenvolvidas atividades diversas, com horários de fun
distintos. Para tanto, foi planejado um controle total de acessos e estanqueidade 
operacional, ou seja, acessos distintos privilegiando a segurança.

O projeto atual do prédio de arquibancadas mantém a disposição arquitetônica 
em formato “U”, agora com capacidade para

O edifício existente de zona mista, infraestrutura que atende aos jogadores e 
imprensa, foi remodelado para melhor atender as demandas da comissão esportiva.
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uma ferradura 

MODERNIZAÇÃO  E ADEQUAÇÃO  DO ESTÁDIO 

Modernização e Adequação do Estádio Independência segue uma nova 
proposta conceitual de Arena de Esportes tendo como foco o conforto dos usuários, a 
segurança dos espaços e a flexibilidade das instalações. 

Buscando cumprir tais diretrizes e ainda atender as recomendações da FIFA 
construção e adequação de novos estádios, a construção foi planejada com sistemas 
industrializados que garantem melhor qualidade e melhor cumprimento de prazos. 
Dentro desta proposta foi adotada na concepção estrutural dos edifícios a estrutura de 

 

Figura 3: Imagem do estádio antes da demolição 

se ainda, por um partido arquitetônico mais retilíneo (e não em "arco" 
como na maioria dos estádios), de forma a otimizar a estrutura e facilitar a pré

adotadas para os projetos de instalações têm como foco a 
flexibilidade e adaptabilidade das instalações e ainda objetivam atender de maneira mais 
eficiente as recomendações de sustentabilidade da edificação. Para tanto, foram listados 

os a economia de energia elétrica e economia de água.

A preocupação com a sustentabilidade permeia também questões técnicas como 
a especificação de materiais e com o uso de água bruta nos sistemas de válvulas de 
descarga. Na escolha dos materiais foi priorizada a vocação industrial, ou seja, materiais 
mais essenciais e básicos, mas de alta resistência e durabilidade. 

A funcionalidade do Estádio como um todo envolve certa complexidade, uma 
vez que serão desenvolvidas atividades diversas, com horários de fun
distintos. Para tanto, foi planejado um controle total de acessos e estanqueidade 
operacional, ou seja, acessos distintos privilegiando a segurança. 

O projeto atual do prédio de arquibancadas mantém a disposição arquitetônica 
ra com capacidade para 23.316 lugares. 

O edifício existente de zona mista, infraestrutura que atende aos jogadores e 
imprensa, foi remodelado para melhor atender as demandas da comissão esportiva.
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do Estádio Independência segue uma nova 
proposta conceitual de Arena de Esportes tendo como foco o conforto dos usuários, a 

Buscando cumprir tais diretrizes e ainda atender as recomendações da FIFA para 
construção e adequação de novos estádios, a construção foi planejada com sistemas 
industrializados que garantem melhor qualidade e melhor cumprimento de prazos. 
Dentro desta proposta foi adotada na concepção estrutural dos edifícios a estrutura de 
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a especificação de materiais e com o uso de água bruta nos sistemas de válvulas de 

izada a vocação industrial, ou seja, materiais 

A funcionalidade do Estádio como um todo envolve certa complexidade, uma 
vez que serão desenvolvidas atividades diversas, com horários de funcionamento 
distintos. Para tanto, foi planejado um controle total de acessos e estanqueidade 

O projeto atual do prédio de arquibancadas mantém a disposição arquitetônica 

O edifício existente de zona mista, infraestrutura que atende aos jogadores e 
imprensa, foi remodelado para melhor atender as demandas da comissão esportiva. 
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Para tanto, as instalações foram demolidas e o terreno foi adaptado às novas 
exigências do projeto. Nas edificações em construção, existem duas torres que servem 
de apoio e serviço às arquibancadas laterais e fundo,

 

 

Figura 4: Imagem da implantação do novo Estádio

A obra do Independência foi dividida em duas etapas identificadas abaixo

� A primeira etapa compreende a grande estrutura:

• Demolição; 
• Terraplenagem; 
• Contenção; 
• Fundação; 
• Estrutura pré-moldada;
• Cobertura arquibancadas.

� A segunda etapa da obra compreende:

• Alvenaria; 
• Instalações prediais (Elétrica, Hidráulica, SPDA, CFTV);
• Acabamentos; 
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Para tanto, as instalações foram demolidas e o terreno foi adaptado às novas 
exigências do projeto. Nas edificações em construção, existem duas torres que servem 

arquibancadas laterais e fundo, conforme setorização abaixo.

4: Imagem da implantação do novo Estádio 

A obra do Independência foi dividida em duas etapas identificadas abaixo

A primeira etapa compreende a grande estrutura: 

moldada; 
arquibancadas. 

A segunda etapa da obra compreende: 

Instalações prediais (Elétrica, Hidráulica, SPDA, CFTV); 

5 

Para tanto, as instalações foram demolidas e o terreno foi adaptado às novas 
exigências do projeto. Nas edificações em construção, existem duas torres que servem 

conforme setorização abaixo. 

A obra do Independência foi dividida em duas etapas identificadas abaixo: 
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• Campo – gramado; 
• Bloco Vestiário. 

 

4 CONCEPÇÃO 

As premissas adotadas na concepção do edifício, com foco na sustentabilidade, 
na construção industrial e na modulação permeiam todas as etapas subsequentes. 
Ocorrendo tanto nos projetos executivos em geral, no planejamento e atualmente na 
execução da obra. 

Sendo este um equipamento denominado como arena multiuso, composto por 
espaços múltiplos para shows, feiras e eventos religiosos, algumas definições devem 
preceder e orientar sua operacionalidade final, assegurando que a diversividade de usos 
atue positivamente, potencializando a usabilidade do equipamento e observando os 
fundamentos descritos anteriormente. 

Em resumo, o que se busca é um arranjo equilibrado entre os diferentes usos e 
espaços potencializando uns aos outros e assegurando a maior ocupação possível (tanto 
em metragem quanto em número de dias por ano) com reduzida vacância e alta 
rentabilidade operacional. 

Busca-se uma otimização da operação através de fluxos adequados, reduzindo os 
prazos necessários para montagem e desmontagem dos eventos, abastecimento e 
reposição. 

Nas especificações dos materiais e sistemas construtivos foram priorizados os 
conceitos de durabilidade, facilidade de reposição e redução do estoque de peças para 
manutenção. Os materiais anti-vandalismos também fazem parte da especificação 
buscando sempre a otimização da manutenção. A redução da variação de materiais, 
equipamentos, peças e componentes, viabilizam ganhos de escala e otimiza os custos de 
manutenção e reposição, ratificando o conceito da obra e o acabamento industrial. 

 

5 INTERFACES  DISCIPLINAS 

O desenvolvimento dos projetos complementares baseados na concepção do 
projeto resultou as seleções de materiais, equipamentos e a racionalização sugerida, 
gerando as seguintes disciplinas para cada tipologia: 

 

  HISTÓRICO DOS PARCEIROS: 

INTERFACE – PROJETOS COMPLEMENTARES 

Disciplinas Empresa Contato Telefone 
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Contenção / Fundação Geomec / Bedê Cláudia / Paulo 8455.0757 / 3324.9896 

Contenção / Fundação Geomec / Bedê Cláudia / Paulo 8455.0757 / 3324.9896 

Estrutura Pré-moldada Precon / Premo Isnar  / Francisco 8391.0924 / 9974.3502 

Estrutura Cobertura MV Projetos Antônio Victor 3372.6226 / 9951.4169 

Elétrica Lúmens Igor / Carlos Alexandre 3286.0681 / 8789.4584 

Telefonia e Lógica Lúmens Igor / Carlos Alexandre 3286.0681 / 8789.4584 

SPDA Lúmens Igor / Carlos Alexandre 3286.0681 / 8789.4584 

Hidráulica Lúmens Igor / Carlos Alexandre 3286.0681 / 8789.4584 

Drenagem Campo Lúmens Igor / Carlos Alexandre 3286.0681 / 8789.4584 

 

6 MEMORIAL  DESCRITIVO 

O projeto compreende uma arena multiuso tendo como função primária o 
futebol. As arquibancadas estão conformadas em formato “U”, e no pátio central está o 
campo de jogo. Locado sobre o lado aberto do formato “U” está o edifício de Zona 
Mista onde ficam as delegações esportivas e vestiários de árbitros e auditório de 
Imprensa. 

O layout das arquibancadas é bem setorizado devido às duas torres de serviço 
que estão localizadas em pontos estratégicos. 

 

Figura 5: perspectiva superior do estádio 

6.1 TORRES DE SERVIÇO 
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Nas torres estão concentrados os serviços de apoio ao torcedor, ambientes de 
manutenção, ambientes técnicos de operação e acessos dos torcedores e as circulações 
verticais (Escada e Rampa). As torres também são consideradas elementos que auxiliam 
na setorização do estádio. 

No vértice das torres, conforme ilustra a imagem abaixo, o fechamento será em 
vidro permitindo uma visão privilegiada para o campo. 

 

6.2 ARQUIBANCADAS 

As arquibancadas são distribuídas em três níveis. E a nomeação destes níveis se 
dá pela referencia das cotas altimétricas. 

Os portões de acesso são controlados por catracas e estas deverão ser instaladas 
pelo operador responsável em assumir a concessão do Estádio. Porém a infraestrutura 
necessária para a instalação destes equipamentos está prevista nos projetos de 
instalações elétricas e Telecomunicações elaborados pela Lumens. Próximos aos portões 
de entrada estão locadas as bilheterias. 

Para outro serviço proposto, Circuito Fechado de TV (CFTV) importante para o 
monitoramento do Estádio, esta previsto apenas a infraestrutura para o funcionamento 
de parte dos equipamentos. Este último, também deverá ser instalado pelo operador que 
assumir a concessão do Estádio. 

 

6.2.1 ARQUIBANCADA  N842,30 

Sobre o primeiro Nível de arquibancadas denominado N842,30 concentra-se o 
maior público do estádio, estimado em 14.940 pessoas. Os acessos a este nível se darão 
pelos portões 03/06 (Rua Pitangui e Ismênia Tunes respectivamente). 

Conforme especificado em projeto, neste nível, devem ser instaladas cadeiras 
rebatíveis. Estas garantem maior conforto ao usuário e atende as normas do Corpo de 
Bombeiro, no sentido de ampliar a passagem de rota de fuga. 

As cadeiras especificadas, além de atenderem as normas exigidas pela FIFA, 
também foram pensadas em colorações diversas agregando ao projeto arquitetônico uma 
estética peculiar.  

Sobre a circulação das arquibancadas estão dispostos os serviços necessários aos 
espectadores, como Sanitários e Alimentações. 

 
6.2.2 ARQUIBANCADA  N847,30 

Neste nível intermediário de arquibancadas, N847,30, estão locadas as cabines 
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de Imprensa e as bancadas de imprensa escrita. No total são 18 cabines de TV/ Rádio e 
72 postos de imprensa escrita. Também neste nível se concentram as arquibancadas VIP,  
contando com acessos diferenciados e vagas de
São 2.262 assentos sobre este nível.

Os acessos e as circulações neste nível se mesclam entre o público Vip e a 
Imprensa. As entradas se fazem através dos Portões 02/05 (Rua Pitangui e Ismênia 
Tunes respectivamente). Podem ocorrer também através dos Estacionamentos Cobertos 
abaixo das arquibancadas laterais através de Caixas de Escadas e Elevadores.

Sobre as arquibancadas VIP não há previsão atualmente de divisão em 
camarotes. Desta forma, o conceito de flexibilidade a
dando a ele a possibilidade de especialização de camarotes após prévia consulta de áreas 
e cadeiras aos possíveis comercializadores. Portanto, ficará a cargo da concessionária ou 
empresa locatária a climatização e fechamento 
posicionamento dos três camarotes reservados ao PODER CONCEDENTE será 
definido posteriormente junto ao mesmo.

Sobre a circulação das arquibancadas estão dispostos os serviços necessários aos 
espectadores, como Sanitári

Figura 6: imagem meramente ilustrativa

 

6.2.3 ARQUIBANCADA

Sobre o nível superior de arquibancadas
acesso, está localizada a segunda maior concentração de público
acessos a esta arquibancada se fará pelos portões 01/04 (Rua Pitangui e Ismênia Tunes 
respectivamente). 

Para atender a legislação da prefeitura de Belo Horizonte, as normas do corpo de 
bombeiro e seguir as recomendações da FIFA foi necessário executar uma 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
GERAL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 

de Imprensa e as bancadas de imprensa escrita. No total são 18 cabines de TV/ Rádio e 
72 postos de imprensa escrita. Também neste nível se concentram as arquibancadas VIP,  
contando com acessos diferenciados e vagas de estacionamento exclusivas e cobertas. 

assentos sobre este nível. 

Os acessos e as circulações neste nível se mesclam entre o público Vip e a 
Imprensa. As entradas se fazem através dos Portões 02/05 (Rua Pitangui e Ismênia 

Podem ocorrer também através dos Estacionamentos Cobertos 
abaixo das arquibancadas laterais através de Caixas de Escadas e Elevadores.

Sobre as arquibancadas VIP não há previsão atualmente de divisão em 
camarotes. Desta forma, o conceito de flexibilidade agrega valores ao empreendedor 
dando a ele a possibilidade de especialização de camarotes após prévia consulta de áreas 
e cadeiras aos possíveis comercializadores. Portanto, ficará a cargo da concessionária ou 
empresa locatária a climatização e fechamento destes camarotes. Vale ressaltar que o 
posicionamento dos três camarotes reservados ao PODER CONCEDENTE será 
definido posteriormente junto ao mesmo. 

Sobre a circulação das arquibancadas estão dispostos os serviços necessários aos 
espectadores, como Sanitários e Alimentações. 

 

: imagem meramente ilustrativa 

ARQUIBANCADA  N853,00 /N859,12 

Sobre o nível superior de arquibancadas,que está dividido em duas cotas de 
acesso, está localizada a segunda maior concentração de público, 6.114 espectadores. Os 
acessos a esta arquibancada se fará pelos portões 01/04 (Rua Pitangui e Ismênia Tunes 

Para atender a legislação da prefeitura de Belo Horizonte, as normas do corpo de 
bombeiro e seguir as recomendações da FIFA foi necessário executar uma 
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de Imprensa e as bancadas de imprensa escrita. No total são 18 cabines de TV/ Rádio e 
72 postos de imprensa escrita. Também neste nível se concentram as arquibancadas VIP,  

estacionamento exclusivas e cobertas. 

Os acessos e as circulações neste nível se mesclam entre o público Vip e a 
Imprensa. As entradas se fazem através dos Portões 02/05 (Rua Pitangui e Ismênia 

Podem ocorrer também através dos Estacionamentos Cobertos 
abaixo das arquibancadas laterais através de Caixas de Escadas e Elevadores. 

Sobre as arquibancadas VIP não há previsão atualmente de divisão em 
grega valores ao empreendedor 

dando a ele a possibilidade de especialização de camarotes após prévia consulta de áreas 
e cadeiras aos possíveis comercializadores. Portanto, ficará a cargo da concessionária ou 

Vale ressaltar que o 
posicionamento dos três camarotes reservados ao PODER CONCEDENTE será 

Sobre a circulação das arquibancadas estão dispostos os serviços necessários aos 

dividido em duas cotas de 
espectadores. Os 

acessos a esta arquibancada se fará pelos portões 01/04 (Rua Pitangui e Ismênia Tunes 

Para atender a legislação da prefeitura de Belo Horizonte, as normas do corpo de 
bombeiro e seguir as recomendações da FIFA foi necessário executar uma arquibancada 
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bastante íngreme com aproximadamente 40° de inclinação, porém em contrapartida os 
patamares serão os mais confortáveis com 1,20m de largura. Serão instalados guarda-
corpo em todos os patamares em cumprimento das normas do corpo de bombeiro. 

Os acessos entre patamares da arquibancada superior (escadas) serão feitos in 
loco, com alvenaria comum e capa de concreto como capeamento da escada. 

As cadeiras serão monoblocos com a mesma coloração da arquibancada inferior, 
quatro tons de vermelho. 

Sobre a circulação das arquibancadas (neste caso ocorrendo apenas sobre o nível 
853,00) estão dispostos os serviços necessários aos espectadores, como Sanitários e 
Alimentações. 

 

6.3 ESTACIONAMENTOS 

O Estádio passará a contar com 422 vagas (entre carros e ônibus) e 48 vagas 
(entre motos e bicicletas). 

Os pátios de estacionamentos estão locados em diferentes níveis e possuem 
entrada/saída através das duas principais vias que circundam a quadra que está locada o 
estádio (Rua Pitangui e Rua Ismênia Tunes). Dentre estes pátios, existem áreas de 
estacionamento cobertos e descobertos. 

Sobre o Nível 825,00, com entrada/saída para a Rua Ismênia Tunes, loca-se um 
pátio descoberto com capacidade de vagas para 113 veículos. 

Sobre o Nível 832,50, com entrada/saída para a Rua Pitangui, loca-se um pátio 
descoberto com capacidade para 145 veículos. Neste pátio se encontra as vagas para os 
ônibus das delegações e para os veículos de transmissão de imprensa. 

Sobre o Nível 837,20, estão locados os estacionamentos cobertos abaixo das 
duas arquibancadas laterais do Estádio. Estes possuem entrada/saída tanto para a Rua 
Ismênia Tunes, quanto para a Rua Pitangui. Com capacidade para 140 veículos, estas 
áreas de estacionamentos contam ainda, além do conforto da cobertura, acesso direto as 
instalações de arquibancadas através de 02 caixas de elevadores e várias caixas de 
escadas. Vale ressaltar que as vagas reservadas para os camarotes e autoridades ficarão 
posicionadas neste nível. 

E por último, sobre a rua de serviço criada atrás do bloco de arquibancada dos 
fundos, Nível 847,30, estão locadas 24 vagas de veículos. Dentre estas, estão locadas as 
vagas de carga e descarga que contam com acesso restrito a edificação através de 
portões localizados nas Torres de Serviço. Esta rua de serviço liga as vias Ismênia Tunes 
à Pitangui, porém com acesso restrito feito através de portões de fechamento e muros. 

Os pátios de estacionamentos contam com infraestrutura de Telecomunicações 
prevista para a instalação de equipamentos de controle de entrada e monitoramento de 
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vídeo. 

 

6.4 ZONA  MISTA 

O Bloco Zona Mista se encontra sobre o Nível 832,50. Este bloco irá 
compreender a atual área de vestiários do antigo Estádio Independência e mais um 
acréscimo lateral de aproximadamente mesma área já existente, duplicando a área total. 

Esta edificação possui características construtivas peculiares e de fácil 
flexibilidade. Esta condição foi proporcionada afim de agregar a esta edificação caráter 
provisório, pois a área em que se encontra este prédio e os estacionamentos do nível 
825,00 / 832,50 pode ser adaptada para implantação de algum empreendimento que 
venha a incrementar os serviços oferecidos, assim como estruturas temporárias de 
shows, evitando, dessa forma, danos ao gramado. 

Contudo, a remodelação da edificação com o seu acréscimo de área irá atender 
as necessidades das delegações esportivas e de trabalho de imprensa. Estão dispostas 
nesta edificação: 

• 04 vestiários esportivos, sendo 02 unidades principais providas de área de 
aquecimento; 

• 01 vestiário para árbitros, contendo 02 unidades sanitárias distintas (Masc/Fem); 
• Centro Médico, contendo sala de Raio X e Sala Anti-dopping; 
• Auditório de Coletivas e Sala de trabalho para Imprensa; 
• Espaço Zona Mista para entrevistas “Flash”; 
• Ambientes Técnicos de Apoio ao Gramado. 

Para os fechamentos de divisão internas dos ambientes está previsto o 
fechamento em Paredes Flexíveis (Drywall). E como incremento arquitetônico e para a 
maior flexibilidade de usos do terraço deste bloco, foi previsto uma cobertura 
Tensionada com alto pé-direito. 
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Figura 7: layout do Bloco Zona Mista 
 

 
Figura 8: perspectiva ilustrativa Estádio Independência.

 

6.5 FACHADAS 
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: layout do Bloco Zona Mista – nível 832,50. 

: perspectiva ilustrativa Estádio Independência. 
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Foi proposto para as fachadas do Independência um “jogo” de movimento para 
quebrar o fator retilíneo das edificações em pré
através de instalações de planos de Telas sobrepostas umas as outras. Como incremento 
a exploração de publicidade no Estádio, é proposto planos de lonas plotadas instaladas 
junto às fachadas da Rua Ismênia Tunes e Rua Pitan

 
            Figura 9: corte esquemático dos níveis

 

7 SETORIZAÇÃO  

O estádio independência possui uma grande vantagem em sua setorização, pois 
ele é acessado pelas duas vias de entorno Rua Pitangui e Rua Ismênia Tunes. O projeto 
priva pela estanqueidade dos setores, através da flexibilidade de usos. Portanto, existe a 
possibilidade de fechamento de setores através de portões dependendo da necessidade 
do evento. 

Figura 10: corte esquemático dos níveis

 As arquibancadas possuem 3
espectadores. Esse público será divido em 9 setores, sendo eles:
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Foi proposto para as fachadas do Independência um “jogo” de movimento para 
quebrar o fator retilíneo das edificações em pré-moldado. Esta característica se dará 
através de instalações de planos de Telas sobrepostas umas as outras. Como incremento 
a exploração de publicidade no Estádio, é proposto planos de lonas plotadas instaladas 

fachadas da Rua Ismênia Tunes e Rua Pitangui.  

: corte esquemático dos níveis 

 

O estádio independência possui uma grande vantagem em sua setorização, pois 
ele é acessado pelas duas vias de entorno Rua Pitangui e Rua Ismênia Tunes. O projeto 

ade dos setores, através da flexibilidade de usos. Portanto, existe a 
possibilidade de fechamento de setores através de portões dependendo da necessidade 

: corte esquemático dos níveis 

As arquibancadas possuem 3 níveis que abrigam um público total de 25.000 
espectadores. Esse público será divido em 9 setores, sendo eles: 
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Foi proposto para as fachadas do Independência um “jogo” de movimento para 
ado. Esta característica se dará 

através de instalações de planos de Telas sobrepostas umas as outras. Como incremento 
a exploração de publicidade no Estádio, é proposto planos de lonas plotadas instaladas 

O estádio independência possui uma grande vantagem em sua setorização, pois 
ele é acessado pelas duas vias de entorno Rua Pitangui e Rua Ismênia Tunes. O projeto 

ade dos setores, através da flexibilidade de usos. Portanto, existe a 
possibilidade de fechamento de setores através de portões dependendo da necessidade 

níveis que abrigam um público total de 25.000 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS 

 
 

14 
 

 

7.1 ARQUIBANCADA  N842,3 

O setor 1 e ½ setor 2: são acessados pelo portão 06, localizado na Rua Ismênia 
Tunes, caso o evento não demande o uso do setor 2 este poderá ser fechado pelos 
portões locados na torre de serviço que dá total flexibilidade de uso. 

O setor 3 e ½ setor 2: são acessados pelo portão 03, localizado na Rua Pitangui, 
o mesmo caso da flexibilidade ocorrerá neste setor. 

Figura 11: Setores. 

7.2 ARQUIBANCADA  N847,30 

O setor 4: é acessado pelo portão 05 localizado na Rua Ismênia Tunes e poderá 
também ser acessado pelo estacionamento coberto, localizado no nível 837,20 sob a 
arquibancada lateral da mesma Rua. Existe um elevador que conecta direto o nível 
837,20 ao nível 847,30 sendo este acesso reservado ao público VIP e Imprensa. 

O setor 5B: é acessado pelo portão 02 localizado na Rua Pitangui e poderá 
também ser acessado pelo estacionamento coberto, localizado no nível 837,20 sob a 
arquibancada lateral da mesma Rua. Também é previsto um elevador que conecta direto 
o nível 837,20 ao nível 847,30, sendo este acesso reservado para o público VIP. 

O setor 5A: é acessado pelo portão 01A localizado na Rua Pitangui sendo de 
acesso restrito para o público VIP. 

 
Figura 12: Setores. 
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Figura 13: Setores. 

 

7.3 ARQUIBANCADA  N853,00 / N859,00 

O setor 6 e metade do setor 7A: são acessados pelo portão 04  localizado sobre o 
nível 847,30 da Torre de Serviço na Rua Ismênia Tunes. 

O setor 7B e metade setor 7A: são acessados pelo portão 01 localizado sobre o 
nível 847,30 na Torre de Serviço na Rua Pitangui. 

Nota: Por estarem no nível 847,30 – os portão de acesso estão indicados na 
planta de setorização deste nível. 

 

7.4 AMBIENTES 

Existem dispostos sobre os vários níveis do Estádio Independência diversas 
tipologias de ambientes. Neste item, serão listadas resumidamente as características 
técnicas de cada um destas tipologias. 

 

7.4.1 ALIMENTAÇÕES  E LOJAS: 

Os ambientes de alimentações e lojas estão locados sobre os 03 níveis de 
circulação de arquibancadas do Estádio: N842,30 / N847,30 / N853,00. 
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• PISO: 
O revestimento de piso irá acontecer em todas as áreas destes ambientes 

(cozinha/trabalho/caixa). A cerâmica especificada é cerâmica portobello 43 cm x 43cm 
pei 5 - cor laser ice bold – linha solution. Rejunte flexível branco. As soleiras das portas 
se farão em ardósia cinza natural polida espessura 2 cm (l=largura do vão). 

• PAREDE: 
As paredes destes ambientes se farão revestidas até a altura de 2,10 metros. A 

cerâmica especificada é cerâmica portobello 9,5 cm x 9,5cm (telada 30 cm x 30cm) - 
linha arquiteto design – cod. 14041 acetinado – cor neve. Aplicar 7 telas de 30 cm. 
Rejunte flexível na cor branca. Sobre o restante da planos de alvenaria, se fará a pintura 
direta sobre o bloco de concreto em pintura acrílica limpa fácil acetinada – cor gelo 
Suvinil - com fundo selador 1 demão. 

• TETO: 
Sobre estes ambientes sempre é previsto um acabamento de teto do tipo forro de 

gesso descolado das alvenarias laterais em 80 cm. Este acabamento foi proposto na 
intenção de oferecer um aparato para instalação de luminárias sob o forro e para 
amenizar o visual da galeria técnica. A especificação do acabamento é forro de gesso 
fge (standart) estruturado lafarge. Aplicação sobre o forro de gesso de pintura látex – 
Suvinil com acabamento fosco aveludado cor gelo. 

• BANCADAS: 
As bancadas destes ambientes (Cozinhas / Passa-Prato / Balcão) serão revestidas 

em Granito. A especificação é bancada e testeira h = 15 cm em granito cinza andorinha 
polido, espessura 3 cm. 

• FECHAMENTOS: 
Os ambientes comerciais foram propostos para que sejam fechados em janelas 

de enrolar sobre os balcões de atendimento. A especificação é que estrutura: todos os 
metais (trilhos, eixos e peças fixas) em aço galvanizado acabamento em pintura 
automotiva cinza platina. Fechamento: em perfil de lâmina pmc (meia cana) ref. 
teletron. Acabamento em pintura automotiva cinza platina. Fechadura: fecho linha 
security stell gate bolt (soprano) instalado no interior do ambiente. 

 

7.4.2 PRONTO SOCORRO 

O setor de pronto socorro é a área médica que atenderá os espectadores dos 
eventos. Este ambiente está locado sobre a Torre de Serviços da Rua Ismênia Tunes 
sobre o Nível 847,30. Compreende áreas de Atendimento / I.Sanitárias / Ala Remédios e 
Pronto-Socorro. 

• PISO: 
Os revestimentos de pisos e soleiras para todos os ambientes deste setor se farão 

em piso de alta resistência em massa granilit – korodur (não inclui lastro de concreto) 
polido e instalado com cura química e juntas serradas com aplicação de mastique (esp. 
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15 mm) paginação 100 cm x 100 cm. Com rodapés em mesmo material com altura de 
10 cm. 

• PAREDE: 
Os revestimentos de paredes para estes ambientes se farão em altura de 2,10 

metros em cerâmica portobello 9,5 cm x 9,5 cm (telada 30 cm x 30 cm) - linha arquiteto 
design – cod. 14041 acetinado – cor neve. Aplicar 7 telas de 30 cm. Rejunte flexível na 
cor branca. Sobre o restante da planos de alvenaria, se fará a pintura direta sobre o bloco 
de concreto em pintura acrílica limpa fácil acetinada – cor gelo Suvinil - com fundo 
selador 1 demão. 

• TETO: 
Sobre estes ambientes é previsto um acabamento de teto do tipo forro de gesso. 

Este acabamento foi proposto na intenção de oferecer um aparato para instalação de 
luminárias sob o forro e para proporcionar maior caráter de higiene as áreas destes 
ambientes. A especificação do acabamento é forro de gesso fge (standart) estruturado 
lafarge. Aplicação sobre o forro de gesso de pintura látex – Suvinil com acabamento 
fosco aveludado cor gelo. 

• BANCADAS: 
As bancadas destes ambientes serão revestidas em Granito. A especificação é 

bancada e testeira h = 15cm em granito cinza andorinha polido, espessura 3 cm. 

• DIVISÓRIAS SANITÁRIAS: 
As divisórias sanitárias das instalações sanitárias locadas neste setor serão em 

granito cinza andorinha (h = 180 cm) com polimento em todas as suas faces expostas, 
esp = 3,0cm. Dimensões conforme projeto de detalhamento. Portas para divisórias 
sanitárias em laminado melamínico estrutural cor: platina. Medidas: 60x160 cm, linha 
alcoplac, completa. Dobradiças reforçadas e fecho tarjeta interna. Ferragens e acessórios 
metálicos, acabamento cromo natural e perfis em alumínio com acabamento anodizado 
ref. neocom. 

 

7.4.3 CENTRO  MÉDICO 

O setor de Centro Médico é a área médica que atenderá o Bloco Zona Mista do 
Estádio. Este setor é o apoio aos Jogadores / Árbitros / Imprensa. Está locado sobre o 
nível 832,50 e possui acesso direto ao Campo de Jogo e ao Estacionamento. A área 
compreende um setor de atendimento e uma sala de Raios-X. 

• PISO: 
Os revestimentos de pisos se farão em cerâmica portobello 43 cm x 43cm pei 5 - 

cor laser ice bold – linha solution. Rejunte flexível branco. Com soleiras em ardósia 
cinza natural polida espessura 2 cm (l=largura do vão). Pintura sobre ardósia com resina 
acrílica – Suvinil. 

• PAREDE: 
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Sobre o Bloco Zona Mista, existe a previsão de instalação de fechamentos em 
paredes de Drywall. A parede do setor de Atendimento desta ala está previsto o 
revestimento das paredes até altura de 2,10 metros cerâmica portobello 9,5 cm x9,5cm 
(telada 30 cm x 30 cm) - linha arquiteto design – cod. 14041 acetinado – cor neve. 
Aplicar 7 telas de 30 cm. Rejunte flexível na cor branca. Sobre o restante dos planos de 
paredes, se fará aplicação de pintura látex – Suvinil com acabamento fosco aveludado 
cor gelo com fundo selador 1 demão 

• TETO: 
Sobre este ambiente é previsto um acabamento de teto do tipo forro de gesso. 

Este acabamento foi proposto na intenção de oferecer um aparato para instalação de 
luminárias sob o forro e para proporcionar maior caráter de segurança ao ambiente. A 
especificação é forro em drywall amf r / t / 625 / 625 mineral – marca knauf 

• BANCADAS: 
As bancadas destes ambientes serão revestidas em Granito. A especificação é 

bancada e testeira h = 15 cmem granito cinza andorinha polido, espessura 3 cm. 

Sobre o ambiente de Raio X, por se tratar de uma área técnica que possui 
características diferenciadas, foram especificados acabamentos e fechamentos  
seguindo as normas cabíveis a estas tipologias de ambientes. 

• PISO: 
Os revestimentos de pisos se farão em cerâmica portobello 43 cm x 43cm pei 5 - 

cor laser ice bold – linha solution. Rejunte flexível branco. Com soleiras em ardósia 
cinza natural polida espessura 2 cm (l=largura do vão). Pintura sobre ardósia com resina 
acrílica – Suvinil. 

• - PAREDE: 
Para fechamentos deste ambiente estão previstos paredes em Drywall Especiais. 

As especificação é drywall w111 140/90/600 – ms-2st/1st 1safeboard lm  drywall w111 
127,5/90/600 –ms-1ru/1st 1safeboard- lm – marca knauf. 

• TETO: 
Sobre este ambiente é previsto um acabamento de teto do tipo forro de gesso 

especial. Este acabamento foi proposto na intenção de oferecer um aparato para 
instalação de luminárias sob o forro e para proporcionar maior caráter de segurança ao 
ambiente. A especificação é drywall d112 unidirecional e / f47 / 1200 / 2000 1safeboard. 

 

7.4.4 SALA  ANTI-DOPPING 

A sala anti-dopping é um setor que está locado próximo aos vestiários sobre o 
Bloco Zona Mistos do Estádio, nível 832,50. 

• PISO: 
Os revestimentos de pisos se farão em cerâmica portobello 43 cm x 43cm pei 5 - 
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cor laser ice bold – linha solution. Rejunte flexível branco. Com soleiras em ardósia 
cinza natural polida espessura 2 cm (l=largura do vão). Pintura sobre ardósia com resina 
acrílica – Suvinil. 

• PAREDE: 
Sobre o Bloco Zona Mista, existe a previsão de instalação de fechamentos em 

paredes de Drywall. As paredes do setor de Anti-dopping desta ala está previsto o 
revestimento até altura de 2,10 metros cerâmica portobello 9,5 cm x 9,5cm (telada 30 
cm x 30 cm) - linha arquiteto design – cod. 14041 acetinado – cor neve. Aplicar 7 telas 
de 30 cm. Rejunte flexível na cor branca. Sobre o restante dos planos de paredes, se fará 
aplicação de pintura látex – Suvinil com acabamento fosco aveludado cor gelo com 
fundo selador 1 demão. Os fechamentos internos deste ambiente se farão a meia altura 
(H=1,00 metros) e o fechamento restante se farão em esquadria de vidro. Esta 
característica é importante para o funcionamento das atividades nesta área. 

• TETO: 
Sobre este ambiente é previsto um acabamento de teto do tipo forro de gesso.  A 

especificação é forro em drywall amf r / t / 625 / 625 mineral – marca knauf 

• BANCADAS: 
As bancadas destes ambientes serão revestidas em Granito. A especificação é 

bancada e testeira h = 15 cm em granito cinza andorinha polido, espessura 3 cm. 

 

7.4.5 INSTALAÇÕES  SANITÁRIAS  (MASC  / FEM) 

As instalações sanitárias estão dispostas sobre os diversos níveis do Estádio 
atendendo a demanda de Público e os diversos Setores de Trabalho. 

• PISO: 
Os revestimentos de pisos se farão em cerâmica portobello 43 cm x 43 cm pei 5 

- cor laser ice bold – linha solution. Rejunte flexível branco. Com soleiras em ardósia 
cinza natural polida espessura 2 cm (l=largura do vão). Pintura sobre ardósia com resina 
acrílica – Suvinil. 

• PAREDE: 
Os revestimentos de paredes para estes ambientes se farão em altura de 2,10 

metros em cerâmica portobello 9,5 cm x 9,5cm (telada 30 cm x 30cm) - linha arquiteto 
design – cod. 14041 acetinado – cor neve. Aplicar 7 telas de 30 cm. Rejunte flexível na 
cor branca. Sobre o restante dos planos de alvenaria, se fará a pintura direta sobre o 
bloco de concreto em pintura acrílica limpa fácil acetinada – cor gelo Suvinil - com 
fundo selador 1 demão. 

• TETO: 
Sobre estes ambientes é previsto um acabamento de teto do tipo forro de gesso 

descolado das alvenarias laterais em 80 cm. Este acabamento foi proposto na intenção 
de oferecer um aparato para instalação de luminárias sob o forro e para amenizar o 
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visual da galeria técnica que percorre as áreas destes ambientes. A especificação do 
acabamento é forro de gesso fge (standart) estruturado lafarge. Aplicação sobre o forro 
de gesso de pintura látex – Suvinil com acabamento fosco aveludado cor gelo. 

• BANCADAS: 
As bancadas destes ambientes serão do tipo cuba esculpidas revestidas em 

Granito. A especificação é bancada e testeira h = 15 cm em granito cinza andorinha 
polido, espessura 3 cm. 

• DIVISÓRIAS SANITÁRIAS: 
As divisórias sanitárias serão em granito cinza andorinha (h = 180 cm) com 

polimento em todas as suas faces expostas, esp = 3,0 cm. Dimensões conforme projeto 
de detalhamento. Portas para divisórias sanitárias em laminado melamínico estrutural 
cor: platina. Medidas: 60 cm x160 cm, linha alcoplac, completa. Dobradiças reforçadas 
e fecho tarjeta interna. Ferragens e acessórios metálicos, acabamento cromo natural e 
perfis em alumínio com acabamento anodizado ref. neocom. 

• TAPA VISTAS: 
Os equipamentos de Tapa Vistas de Mictórios se farão em granito cinza 

andorinha com acabamento polido dupla face de (30 cm l x 80 cm a) e espessura = 
3,0cm. 

• ACESSÓRIOS: 
Junto à especificação dos acessórios para estas instalações, foi analisado 

produtos que atendam requisitos anti-vandalismo para diminuir o a reposição de 
manutenção destes acessórios. 

 

7.4.6 INSTALAÇÕES  SANITÁRIAS  PNE (MASC  / FEM) 

As instalações sanitárias estão dispostas sobre os diversos níveis do Estádio. São 
Cabines Sanitárias independentes e que atendem a NBR 9050. 

• PISO: 
Os revestimentos de pisos se farão em cerâmica portobello 43 cm x 43cm pei 5 - 

cor laser ice bold – linha solution. Rejunte flexível branco. Com soleiras em ardósia 
cinza natural polida espessura 2 cm (l=largura do vão). Pintura sobre ardósia com resina 
acrílica – Suvinil. 

• PAREDE: 
Os revestimentos de paredes para estes ambientes se farão em altura de 2,10 

metros em cerâmica portobello 9,5 cm x 9,5cm (telada 30 cm x 30 cm) - linha arquiteto 
design – cod. 14041 acetinado – cor neve. Aplicar 7 telas de 30 cm. Rejunte flexível na 
cor branca. Sobre o restante dos planos, se fará a pintura direta sobre o bloco de 
concreto em pintura acrílica limpa fácil acetinada – cor gelo Suvinil - com fundo selador 
1 demão. 
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• TETO: 
Sobre estes ambientes é previsto em maioria das unidades um acabamento de 

teto do tipo forro de gesso descolado das alvenarias laterais em 80 cm. Este acabamento 
foi proposto na intenção de oferecer um aparato para instalação de luminárias sob o 
forro e para amenizar o visual da galeria técnica que percorre as áreas destes ambientes. 
A especificação do acabamento é forro de gesso fge (standart) estruturado lafarge. 
Aplicação sobre o forro de gesso de pintura látex – Suvinil com acabamento fosco 
aveludado cor gelo. 

• ACESSÓRIOS: 
Os acessórios especificados para as unidades sanitárias destinadas a PNE 

(Bacias Sanitárias / Pias / Barras de Apoio / Torneiras) foram especificados de acordo 
com as recomendações descritas na NBR 9050.Junto à especificação dos acessórios para 
estas instalações, foi analisado produtos que atendam requisitos anti-vandalismo para 
diminuir o a reposição de manutenção destes acessórios. 

 

7.4.7 VESTIÁRIOS 

As instalações de vestiários estão locadas sobre o Bloco Zona Mista, nível 
832,50. Possuem acessos privilegiados tanto do Estacionamento, quanto ao Campo de 
Jogo. Estão dispostas 04 unidades de vestiários destinadas a Equipes, 01 Vestiário de 
Apoio/Serviço e 01 vestiário para Delegação de Árbitros. 

• PISO: 
Os revestimentos de pisos se farão em cerâmica gail 240 mm x 116 mm x 9 mm 

(1009-100 cinza claro) ref gail, rejuntamento flexível gail cor cinza ref gail. O 
revestimento das soleiras se fará em ardósia cinza natural polida espessura 2 cm 
(l=largura do vão). Pintura sobre ardósia com resina acrílica – Suvinil. 

Sobre o setor coletivo do Vestiário de Arbitragem, foi especificado estrado de 
borracha preto 1150 mm x 1200 mm x 27 mm- ref.: borcol – cor preto 

• PAREDE: 
Os revestimentos de paredes para os ambientes molhados se farão até altura de 

2,10 metros em cerâmica gail 240 mm x 116 mm x 9 mm (1009-2250 branco brilhante), 
ref gail e rejuntamento flexível gail cor branca, ref.gail. Sobre o restante dos planos de 
fechamento, se fará a pintura direta sobre em tinta acrílica limpa fácil acetinada – cor 
gelo Suvinil - com fundo selador 1 demão. Sobre as áreas que não são consideradas 
molhadas, foi previsto apenas pintura acrílica limpa fácil acetinada – cor gelo Suvinil - 
com fundo selador 1 demão. 

• TETO: 
Sobre estes ambientes sempre é previsto um acabamento de teto do tipo forro de 

gesso. A especificação do acabamento é forro de drywall – amf r/t/625/625 mineral – 
knauf. 

• DIVISÓRIAS SANITÁRIAS: 
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As divisórias sanitárias serão em granito cinza andorinha (h = 180 cm) com 
polimento em todas as suas faces expostas, esp = 3,0 cm. Dimensões conforme projeto 
de detalhamento. Portas para divisórias sanitárias em laminado melamínico estrutural 
cor: platina. Medidas: 60 cm x160 cm, linha alcoplac, completa. Dobradiças reforçadas 
e fecho tarjetainterna. Ferragens e acessórios metálicos, acabamento cromo natural e 
perfis em alumínio com acabamento anodizado ref. neocom. 

• TAPA VISTAS: 
Os equipamentos de Tapa Vistas de Mictórios se farão em granito cinza 

andorinha com acabamento polido dupla face de (30 cm l x 80 cm a) e espessura = 3,0 
cm. 

• BANCADAS: 
As bancadas destes ambientes serão do tipo cuba esculpidas revestidas em 

Granito. A especificação é bancada e testeira h = 15 cm em granito cinza andorinha 
polido, espessura 3 cm. 

 
• ACESSÓRIOS: 

Junto à especificação dos acessórios para estas instalações, foi analisado 
produtos que atendam requisitos anti-vandalismo para diminuir o a reposição de 
manutenção destes acessórios. Para as unidades principais de vestiários, é especificado 
uma banheira do tipo Spa com capacidade para 7 pessoas que auxiliará no relaxamento 
físico dos jogadores. 

• ÁREA DE AQUECIMENTO: 
Junto aos 02 vestiários principais, foi proposto um setor de aquecimento para as 

equipes. Esta área possui o piso revestido em grama sintética linha x-soft utilizada para 
futebol com fibras de 50-60 mm de polietileno. Fibra torcida de alta resistência, 
monofilamento. Espessura de 12.800 dtex com sistema de absorção top dressing – sport 
grass. Acabamento completo. 

 

7.4.8 ARS / DML 

As instalações de ARS e DML estão locadas sobre todos os níveis do Estádio. 
São áreas de apoio a manutenção da edificação. 

• PISO: 
Os revestimentos de pisos de ARS se farão em cerâmica portobello 43 cm x 43 

cm pei 5 - cor laser ice bold – linha solution. Rejunte flexível branco. Com soleiras em 
ardósia cinza natural polida espessura 2 cm (l=largura do vão). Pintura sobre ardósia 
com resina acrílica – Suvinil. 

Os Revestimentos de pisos do DML  se farão em piso de alta resistência em 
massa granilit – korodur (não inclui lastro de concreto) polido e instalado com cura 
química e juntas serradas com aplicação de mastique (esp. 15 mm) paginação 100 cm x 
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100 cm. 

• PAREDE: 
Os revestimentos de paredes para estes ambientes se farão em altura de 2,10 

metros em cerâmica portobello 9,5 cm x 9,5cm (telada 30 cm x 30 cm) - linha arquiteto 
design – cod. 14041 acetinado – cor neve. Aplicar 7 telas de 30 cm. Rejunte flexível na 
cor branca. Sobre o restante dos planos de alvenaria, se fará a pintura direta sobre o 
bloco de concreto em pintura acrílica limpa fácil acetinada – cor gelo Suvinil - com 
fundo selador 1 demão. 

• TETO: 
Sobre estes ambientes não é previsto acabamento em forro. O Fechamento se 

dará diretamente através das lajes de concreto. 

 

7.4.9 ÁREAS SECAS 

 
São denominadas áreas secas sobre Estádio Independência, setores que não 

consistem na necessidade de conter revestimentos de paredes do tipo cerâmico. 

São áreas destinadas a receber os serviços de: 

Reserva técnica / recepção /apoio gramado / polícia militar / juizado / sala 
subestação / sala cftv placar / sala delegado partida / delegacia / bilheteria / detenção / 
sala cpd / audiência  / sala qdc (campo) / defensor / promotoria. 

Seguindo as premissas do partido arquitetônico do Estádio (Construção 
Industrializada), foi especificado acabamentos simplificados e usuais sobre este tipo de 
construção. Como: 

• PISO: 
Revestimento de alta resistência em massa granilit – korodur (não inclui lastro 

de concreto) polido e instalado com cura química e juntas serradas com aplicação de 
mastique (espessura = 15 mm) paginação 100 cm x 100 cm. Soleira: piso de alta 
resistência em massa granilit – korodur (l= largura do vão). Sobre a sala de delegados da 
partida, é especificado o estrado de borracha preto 1150 mm x 1200 mm x 27 mm- ref.: 
borcol – cor preta. E sobre as salas de apoio ao gramado e subestação é previsto apenas 
contrapiso concreto com tratamento 

• PAREDE: 
Aplicação de pintura acrílica limpa fácil acetinada – cor gelo Suvinil - com 

fundo selador 1 demão sobre bloco de concreto. 

• TETO: 
Laje de concreto aparente, apenas sobre a sala de delegados da partida é previsto 

forro em drywall amf r / t / 625 / 625 mineral. 
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7.4.10 ÁREAS TÉCNICAS 

São denominadas áreas técnicas sobre Estádio Independência, setores que são 
destinados a utilização de Equipamentos Elétricos, Shaft's e Armários de Bombeiros. 
São áreas como: 

Trafos / gerador / cabine de medição / q.g.b.t. / sala elétrica / sala de distribuição 
geral / shaft hid/ele/ bombeiros / rack / q.d.c. 

Seguindo as premissas do partido arquitetônico do Estádio (Construção 
Industrializada), foi especificado acabamentos simplificados e usuais sobre este tipo de 
construção. Como: 

• PISO: 
Revestimento de alta resistência em massa granilit – korodur (não inclui lastro 

de concreto) polido e instalado com cura química e juntas serradas com aplicação de 
mastique (espessura = 15 mm) paginação 100 cm x 100 cm. Soleira: piso de alta 
resistência em massa granilit – korodur (l= largura do vão). 

• PAREDE: 
Blocos de concreto aparentes sem revestimento em pinturas. 

• TETO: 
Laje de concreto aparente. 

 

7.4.11 CABINE  DE IMPRENSA 

As instalações de cabines de transmissão estão locadas sobre o Nível 847,30, na 
Arquibancada Lateral da Rua Ismênia Tunes. São 18 unidades dispostas sobre o campo 
mais privilegiado de visão do Estádio. São instalações que possuem seus fechamentos 
através de paredes de Drywall. Esta característica agrega aos ambientes uma maior 
flexibilidade de alterações de layout's. O quesito visibilidade foi bastante explorado, 
sendo que foi previsto abas laterais e fechamentos frontais em vidros para oferecer aos 
profissionais de imprensa total visibilidade do Campo de Jogo. 

• PISO: 
Os revestimentos de pisos se farão em aplicação de carpete em rolo, sobre o 

korodur, linha astral modular bac cor cosmos 621, ref. carpete beaulieu com acabamento 
completo. 

• PAREDE: 
Os revestimentos de paredes para estes ambientes se farão em pintura látex – 

Suvinil com  acabamento fosco aveludado cor gelo com fundo selador 1 demão sobre 
drywall. Sobre a parede frontal das cabines, será instaladas bancadas de apoio ao 
trabalho a altura de 85 cm. O fechamento restante será em planos de vidros temperados 
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8 mm incolor. 

• TETO: 
Sobre estes ambientes é previsto acabamento em forro em drywall d112 

unidirecional e / f47 / 1200 / 2000 1 cleaneo marca knauf. 

 

7.4.12 AUDITÓRIO  IMPRENSA 

A área de Auditório de Imprensa fica locada sobre o nível 832,50 no Bloco Zona 
Mista. É uma disposta próximo aos vestiários e que deverá ser utilizada para entrevistas 
coletivas das Equipes. Foi proposto 02 tablados elevados onde em um se instalará as 
mesas de entrevistas, em outro oposto, instaladas as câmeras de transmissão de vídeo. 

• PISO: 
Os revestimentos de pisos se farão em aplicação de carpete em rolo - linha astral 

modular bac cor cosmos 621, ref. carpete beaulieu com acabamento completo, sobre 
tablado elevado e contrapiso de concreto. 

• PAREDE: 
Os revestimentos de paredes para estes ambientes se farão em pintura látex – 

Suvinil com  acabamento fosco aveludado cor gelo com fundo selador 1 demão sobre 
drywall. A especificação do drywall para o fechamento deste ambientes proporcionará 
qualidade ao tratamento acústico. 

• TETO: 
Sobre estes ambientes é previsto acabamento em forro em drywall d112 

unidirecional e / f47 / 1200 / 2000 1 cleaneo marca knauf. 

 

7.4.13 SALA  DE IMPRENSA 

A Sala de Imprensa fica locada sobre o nível 832,50 no Bloco Zona Mista. É um 
ambiente onde se prevê postos de trabalhos para o profissional de imprensa. 

• PISO: 
Os revestimentos de pisos se farão em aplicação de carpete em rolo, sobre o 

korodur, linha astral modular bac cor cosmos 621, ref. carpete beaulieu com acabamento 
completo. 

• PAREDE: 
Os revestimentos de paredes para estes ambientes se farão em pintura látex – 

Suvinil com acabamento fosco aveludado cor gelo com fundo selador 1 demão sobre 
drywall. 

• TETO: 
Sobre estes ambientes é previsto acabamento em forro em drywall d112 
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unidirecional e / f47 / 1200 / 2000 1 cleaneo marca knauf. 

7.4.14 ZONA  MISTA 

Denomina-se Espaço Zona Mista a área onde compreende a passagem das 
equipes entre os vestiários e o campo de jogo. Nesta área também acontece à circulação 
de imprensa entre o auditório de coletivas e a área de trabalho. Por isso, a denominação 
“Zona Mista”. Neste local acontecem as entrevistas flash's. 

• PISO: 
Os revestimentos de pisos se farão em aplicação de grama sintética linha x-soft 

utilizada para futebol com fibras de 50-60 mm de polietileno. Fibra torcida de alta 
resistência, monofilamento. Espessura de 12.800 dtex com sistema de absorção top 
dressing – sport grass. Acabamento completo. 

• PAREDE: 
Os revestimentos de paredes para estes ambientes se farão em pintura látex – 

Suvinil com acabamento fosco aveludado cor gelo com fundo selador 1 demão sobre 
drywall. 

• TETO: 
Sobre estes ambientes é previsto acabamento em forro em drywall d112 

unidirecional e / f47 / 1200 / 2000 1 cleaneo marca knauf. 

 

8 APÊNDICES 

• Memorial Descritivo de Instalações Elétricas 
• Memorial Descritivo de Instalações Hidráulicas 
• Memorial Descritivo de Sistema de Proteção Contra Descargas 

Atmosféricas 
• Memorial Descritivo de Rede Estruturada de Telecomunicações 

 


