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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SM OBI 
 

CIRCULAR 1 
LICITAÇÃO SMOBI – 037/2016 

 
Objeto: “Prestação dos serviços de verificação independente do contrato de concessão celebrado entre o 
município de Belo Horizonte e empresa de direito privado, denominada concessionária”. 
 
A Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria 12/16 esclarece questionamentos efetuados sobre a 
licitação em referência: 
 
1 - Pergunta: O item 5.2 do Edital veda a participação de empresas reunidas em consórcio. Observa-se, pela 
descrição dos trabalhos a serem prestados, que estamos diante de um projeto que contempla serviços de grande 
amplitude técnica e que possui previsão de especialidades em diversas áreas de conhecimento. Em outras 
palavras, significa dizer que o objeto do Edital prevê diversas competências em um mesmo escopo de trabalho. 
Entretanto, em que pese à complexidade acima destacada, o Edital não permitiu a participação de empresas sob a 
forma de consórcio. A manutenção de tal entendimento, a nosso ver, limita a participação de empresas no 
presente certame e, consequentemente, prejudica a escolha da proposta mais vantajosa pela Administração 
Pública, tendo em vista que a competitividade é indispensável para que a Administração Pública possa conseguir 
o melhor preço e um serviço de qualidade. Dessa forma, em homenagem ao princípio da competitividade, 
entendemos que o Edital deve ser reformado para que passe a admitir a participação de empresas em 
Consórcio. Está correto o nosso entendimento?  
 
Resposta: Acerca da vedação de formação de consórcio, cumpre ressaltar que conforme disposto no art. 33 da 
Lei de Licitações, a admissão de licitantes reunidos em consórcio é uma faculdade da Administração. Assim, 
para que exista a possibilidade de participação em consórcio, é necessária a previsão expressa no ato 
convocatório, sendo que a definição para admitir a participação é ato de escolha discricionária da Administração 
Pública. No caso em tela entendeu-se pela vedação do consórcio, já que existem no mercado brasileiro empresas 
que reúnem isoladamente experiência em todas as frentes exigidas para a perfeita execução do objeto. Assim, 
não há no caso em tela limitação de participação de empresas ou prejuízo quanto à proposta mais vantajosa. 
Não há, na presente licitação, a necessidade de grandes investimentos para a consecução do objeto, muito menos 
possui a diversidade em termos de serviços a serem prestados. Veja-se que na presente licitação o objeto 
compreende o detalhamento das sistemáticas e procedimentos de aferição dos indicadores de desempenho e, 
ainda, pelas observações de benchmark nacional, constatou-se que o que foi adotado pelo Município de Belo 
Horizonte está aderente com a realidade de outras licitações. 
Por fim, permitir o consórcio no caso em tela seria abrir a possibilidade de empresas que isoladamente 
cumpririam o objeto se reunir de forma a prejudicar a concorrência e, consequentemente, o Poder Público. Pelo 
exposto, mantida a restrição de participação de empresas em consórcio constante do Edital. 

 
Pergunta: Após detida leitura do edital e seus anexos, não foram encontradas as razões pelas quais se faz 
necessária a apresentação de experiência em Ferramenta de Business Intelligence (Domínio F). Ademais, vale 
ressaltar que trata-se de uma solução estritamente técnica e que não coaduna com o objeto da licitação, visto que 
nenhum dos Produtos a serem entregues estão relacionados com a referida ferramenta.  
 
Sendo assim, não tendo sido apresentada justificativa nem mesmo aplicabilidade da referida Ferramenta de BI 
para a escorreita execução do objeto, entendemos que o Domínio F”, deverá ser excluído da Proposta 
Técnica. Está correto o nosso entendimento?  
 
 Resposta: A capacidade em Business Intelligence, Domínio F, trata-se de um conjunto de técnicas e 
ferramentas para auxiliar na transformação de dados brutos em informações significativas e úteis, cuja finalidade 
é analisar o negócio. Além disso, o cálculo da remuneração variável das Concessionárias das PPP poderá ser 
extraído por meio desta ferramenta. Assim, entende a Administração Pública que aquela Licitante que 
comprovar a experiência neste domínio terá que ser bonificada por isso. Não obstante, a ausência de 
apresentação dos referidos certificados não é fato impeditivo para a participação na presente licitação, já que tal 
domínio impacta em apenas 5% no total da Nota Técnica, sendo que a ausência desta certificação não trará 
caráter restritivo à participação dos Licitantes ou se trata de um elemento impactante na competitividade do 
certame. 
A atenção ao referido domínio comprova a qualidade técnica da empresa e aquelas licitantes que apresentarem 
os atestados relacionados ao mesmo, nos moldes do Edital, poderão pontuar em relação à proposta técnica, não 
sendo, portanto, critério eliminatório. A Prefeitura de Belo Horizonte entende ser importante verificar a 
qualificação técnica das empresas licitantes de forma a tentar garantir que a futura contratada seja plenamente 
apta a prestar os serviços objeto desta licitação. Assim, a apresentação de atestados são requisitos objetivos que a 
PBH tem para verificar tal capacidade técnica, o que justifica a solicitação no certame. 
Por todo o exposto, o domínio (F) não será excluídos para fins de pontuação da proposta técnica. 
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3 -  Pergunta: No que se refere ao item 10.10.8 do Edital, para a experiência profissional é exigido um mínimo 
de 2.112 horas. Porém, não há qualquer justificativa para esta expressiva quantidade de horas, visto que tal 
quantidade não guarda proporção e nem complexidade com o objeto a ser licitado.  
A exacerbada quantidade de horas exigidas para comprovar a experiência da equipe não é passível de 
razoabilidade, indo de encontro aos princípios licitatórios.  
Nesse sentido, para respeito à Lei de Licitações, tal item deverá ser alterado para guardar proporção com o 
edital.  Está correto o nosso entendimento?  
 
Resposta: A quantidade de horas, ao contrário do que diz a empresa interessada, não é exagerada. Trata-se do 
número de horas no ano, considerando 8h por dia de trabalho. As 2.112 horas representam 01 ano de trabalho no 
domínio (176 horas x 12 meses). Este tempo tipicamente representa o período para comprovação de experiência 
do profissional no domínio, isto é, uma exigência de 20% do total a ser realizado no contrato, que é de 5 anos. 
 
4 – Pergunta: O Edital exige uma  quantidade exagerada de atestados de capacidade técnica para atingimento de 
uma pontuação máxima. São considerados 20 atestados para os Domínios 1, 2, 3 e 7 e, 10 atestados para o 
Domínio 5 e 6. Porém, não há qualquer justificativa para essa exigência, que parecer servir apenas para 
distanciar licitantes, pois indiretamente limita a competitividade de forma isonômica.  
 
Resposta: A definição do quantitativo de projetos em cada um dos Domínios visa a seleção de empresas com 
mais experiência. Ao contrário do que diz a reclamante, o objetivo não é limitar a competitividade. Por exemplo, 
a hipótese de apresentação de um número menor do que o máximo de atestados, não altera substancialmente a 
distância entre concorrentes.  
Para exemplificar, usemos um caso do Domínio 3 – Gestão de Indicadores de Desempenho ou Performance 
(KPI’s), em que há três empresas: (i) uma com 25 atestados; (ii) uma com 20 atestados e; (iii) uma com 15 
atestados. A diferença entre as concorrentes seria de 1,5 ponto percentual, em relação à nota técnica final. Desta 
forma, a alegação feita no questionamento pareceu não levar em consideração o peso relativo na composição da 
nota técnica.  
Em função disso, entende a Administração Pública não haver razão para alteração do edital neste item. 
 
5 – Pergunta: Tendo em vista o objeto da contratação ser de verificação independente, as exigências técnicas 
devem ser pautadas no tema. Sendo assim, no subitem 10.9.2, notamos que o peso do Domínio "D - Verificação 
de Indicadores de Desempenho ou Performance (KPI’s), que é principal domínio de atuação para a execução do 
objeto não tem relevante diferenciação de outros domínios, como Domínio "E" – TI – Segurança da Informação, 
que possui peso 3.  
Sendo assim, entendemos que deverá ocorrer alteração do edital no sentido de que haja proporcionalidade entre 
os domínios exigidos na pontuação técnica e o objeto a ser executado.  
 
Resposta: O racional dos pesos dos domínios está lastreado na relevância deles para o escopo do serviço. A 
diferenciação dos pesos é relevante sim, ao contrário do que argumenta a empresa. 
 
6 – Pergunta: No subitem 10.9.3 consta a bonificação a ser concedida para cada atestado emitido por pessoa 
jurídica de direito público e sociedade de economia mista. Ocorre que tal bonificação é desarrazoada e excessiva 
perante a pontuação a ser considerada no PT1 (subitem 10.9.2).  
Considerando que a maior quantidade de pontos deve ser distribuída nos Dominíos dispostos no subitem 
10.9.2, entendemos que o edital deverá ser alterado para guardar proporcionalidade e razoabilidade na 
bonificação.  
 
Resposta: A bonificação para experiências no setor público se dá pelo fato de que esse setor possui 
peculiaridades e particularidades institucionais, com consequências diretas sobre a dinâmica de execução dos 
serviços. Os serviços envolvem a verificação de indicadores de diferentes processos que possuem legislação e 
regras específicas do setor público e, portanto, deve-se diferenciar a qualificação de empresas que já possuírem 
experiências prévias no setor e, desta forma, entende-se que empresas que demonstrem maior experiência nesse 
setor estarão mais qualificadas para executar o objeto em contratação. 
Logo, não se apresenta descabida e desarrazoada a previsão contida no Edital de que a PBH concederá – como 
forma de bonificação das propostas técnicas – uma quantidade maior de pontos aos licitantes que comprovarem 
experiências no setor público. 
Adicionalmente, vale dizer, que o Edital não prevê – em momento algum – a exclusão dos licitantes que não 
comprovem experiência prévia nos setores que guardam maior compatibilidade com o objeto da contratação 
(setor público), mas somente atribui uma maior pontuação a tais itens. Desse modo, não se vislumbra qualquer 
tipo de restrição ao caráter competitivo do certame e/ou a previsão de exigência desarrazoada, violadora da 
isonomia entre os licitantes. 
Por sua vez, a legislação aplicável não veda o estabelecimento de critérios de diferenciação entre os licitantes 
para os fins de julgamento das propostas apresentadas, desde que estas sejam compatíveis com as finalidades 
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públicas perseguidas com a contratação. Vejamos o referido art. 3º, § 1º, I da Lei Federal 8.666/1993 que 
estabelece que: 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção 
da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
§ 1º É vedado aos agentes públicos:  
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou 
de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 
ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;” 

O referido dispositivo não pode ser lido e interpretado de uma maneira descontextualizada, no sentido de que 
não seria admitida na legislação qualquer forma de diferenciação entre particulares, mas sim de forma sistêmica, 
por meio do reconhecimento de que são sim permitidas diferenciações, desde que presente uma finalidade 
pública justificável. 
O entendimento acima é transposto para o campo das licitações públicas, de forma precisa, pelo Tribunal de 
Contas da União no Acórdão nº 1631/2007-Plenário que estabelece que a invalidade não reside na restrição em si 
mesma, mas na incompatibilidade dessa restrição com o objeto da licitação. Assim, o que importa saber é se a 
restrição é desproporcional às necessidades da Administração, ou seja, se ela atende ou não ao interesse público, 
este considerado sempre indisponível. 
No presente caso – conforme demonstrado acima – há uma finalidade pública perseguida com a previsão de 
comprovação – para fins de pontuação das propostas – da realização de trabalhos no setor público, que é 
justamente a de assegurar a qualidade e a pertinência do conhecimento da empresa responsável pelo 
desenvolvimento dos serviços, de complexidade e dotados de características específicas do setor púbico 
Diante dessa verificação, conclui-se que o critério questionado será mantido. 
 
7 – Pergunta: No item 10.8.3, temos: 
“10.8.3. Para o PT2, o(s) atestado(s) também deverá(ão) conter, obrigatoriamente:  
Nome(s) do(s) profissional(is) que atuou(aram) no projeto;  
Tempo de prestação dos serviços de cada profissional no projeto, com indicação do(s) respectivo(s) domínio(s) 
em que atuou(aram). Não será considerado o período total do projeto ou contrato, pois muitas vezes os 
profissionais atuaram parcialmente ao longo do projeto. Assim, caso o atestado apresentado não contenha o 
tempo total de dedicação do profissional, bem como a indicação do(s) domínio(s), o documento não será 
considerado para pontuação técnica. (grifo nosso).  
Acerca da indicação do domínio, caso o atestado não esteja com a redação igual à disposta nos requisitos do item 
10.7, mas que guarde completa sintonia com o objeto, este será aceito. Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta: Sob este aspecto, o Edital não propõe uma redação específica. Não obstante, os atestados devem 
atender aos requisitos dispostos no referido item. 
 
8 – Pergunta: Para comprovação da qualificação técnica da empresa licitante no domínio Análise de Custeio - 
Gestão Estratégica de Suprimentos é obrigatória a apresentação de Atestados de Capacidade Técnica que 
contemplem os seguintes requisitos: 
"(...) análise de pelo menos duas (02) famílias de compras, constando o nome da família ou categoria de 
compras, devendo o gasto anual desta família ser superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).Os 
projetos devem abranger todos os quesitos abaixo: 
· Análise do custo total de aquisição 
· Estudo de mercado fornecedor 
· Análise dos requerimentos internos dos produtos e/ou serviços contratados 
· Definição de modelo de fornecimento"(grifo nosso) 
Consta especificado no ANEXO IV, que o serviço será realizado em três etapas. Cada etapa, por sua vez, é 
composta por frentes de trabalho conforme o especificado abaixo:  
I) Estruturação   
a) Frente I – Alinhamento;  
b) Frente II – Diagnóstico;  
c) Frente III – Desenho de Processos;  
d) Frente IV – Painel de Controle;  
e) Frente V – Implantação de Processos;  
f) Frente VI – Análise de Sistemas propostos pelas Concessionárias.  
 
II) Operação  
a) Frente I – Gerenciamento da Rotina;  
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b) Frente II – Gerenciamento da Melhoria.  
 
III) Análises Econômico-Financeiras  
 
Ou seja, não existe nenhuma frente de trabalho ou produto a ser entregue que trate especificamente do 
tema Análise de Custeio - Gestão Estratégica de Suprimentos. Portanto, as exigências para o domínio são 
excessivas e desarrazoadas, restringindo, portanto, a participação no certame.  
 
Resposta: Conforme Anexo 1, páginas 48 e 49, a Etapa III – Análises Econômico-financeiras requerem 
habilidades de análise de custeio, uma vez que em episódios de reequilíbrio econômico financeiro de contratos 
de Concessão, são cruciais as habilidades definidas no domínio: 

“1. A Etapa III – Análises Econômico-Financeiras tem o objetivo de proporcionar ao Município de Belo 
Horizonte os serviços de consultoria relativos à gestão do contrato de PPP, mas que não são passíveis de 
previsão ou tem a necessidade de equipe com competências diferentes das competências da etapa de 
operação do VERIFICADOR INDEPENDENTE. As atividades desta etapa são contratadas através de 
ordem de serviço, com o volume de horas negociado com a empresa. 
As atividades contempladas nesta etapa são: 
• Realizar a gestão de pleitos relacionados às reivindicações com origem puramente técnicas, que geram a 
necessidade de discussões referentes a reequilíbrios econômico-financeiros, suportando as decisões das 
partes por meio de análises técnicas e econômico-financeiras fundamentadas, sempre baseadas em 
metodologias objetivas e alinhadas previamente junto aos interessados. 
• Realizar modelagens financeiras referentes ao aumento ou redução de escopo do contrato de concessão. 
• Realizar modelagens financeiras de interesse do Município de Belo Horizonte, relacionadas às 
Concessões. 

Por fim, aplica-se o mesmo raciocínio do da questão n° 6. 
 
9 – Pergunta: Considerando que: (i) a cláusula 22.2 do Anexo I (Termo de Referência) e o item 17º do Edital 
dispõem sobre o as condições de medição e pagamento do objeto ora licitado; (ii) para fins de pagamento dos 
produtos/serviços, a Contratante deverá emitir aceite; (iii) que o Edital e contrato estão sujeitos à Lei 8.666/93 e, 
portanto, seguirão sistemática de aceite prevista em tal lei;(iv) a importância e a relevância da sistemática de 
aceite dos produtos previstos no Edital; Perguntamos: a) Para fins de planejamento de nossas atividades, quais 
prazos de aceite, por parte da Contratante, a Proponente deve considerar? b) Caso não haja a manifestação 
formal da Contratante no prazo informado na resposta do item acima, contados da data de entrega de cada 
produto ou relatório, reputar-se-á o aceite e/ou validação automática dos serviços contratados. Está correto tal 
entendimento? c) Caso a resposta da questão "b" seja negativa, favor informar qual o procedimento previsto para 
o processo de aprovação dos produtos, em especial aqueles relacionados (i) aos prazos limite para aprovação 
desde o momento de sua entrega à Contratante, e (ii) às ações que serão tomadas caso estes prazos não sejam 
atendidos pela Contratante. 
 
Resposta: Primeiramente, importante ressaltar que o pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados do adimplemento de cada parcela. Ou seja, a contratada receberá o pagamento no prazo máximo de 30 
dias após o seu adimplemento, em estrita consonância com art. 40, inc. XIV da Lei 8.666/93. 
Entretanto, esclareceremos que usualmente, os seguintes prazos são adotados:   
 

• A Contratada entrega os produtos/relatórios até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da 
finalização da prestação dos serviços, salvo nos casos dos produtos com prazo diferenciados. 

• Em até 10 (dez) dias úteis, a Contratante avalia os produtos/relatórios entregues e emite o aceite técnico. 
• Os documentos fiscais são atestados em até 5 (cinco) dias úteis pela Contratante, contados a partir do 

aceite técnico de cada produto/relatório. 
• O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do adimplemento da parcela. 

 
10 – Pergunta: Considerando que: o item 10.10.1.3.1 do Edital dispõe que “A comprovação dos vínculos da 
equipe de trabalho com a Proponente far-se-á por meio da apresentação de cópia da Carteira de Trabalho, em se 
tratando de vínculo empregatício; ou dos documentos de constituição da empresa que comprovem ser o mesmo 
sócio ou diretor, ou contratos de prestação de serviços regidos pela legislação civil comum, para os profissionais 
sem vínculo empregatício”; Entendemos que: a) A Licitante deverá apresentar equipe profissional que mantenha 
com ela vínculo empregatício permanente, em data anterior ao dia marcado para a entrega da proposta; b) O 
vínculo poderá ser comprovado tanto por meio da apresentação de cópia autenticada da CTPS do profissional, 
em especial das páginas que dispõem sobre o vínculo empregatício com a Licitante ou cópia do contrato social 
da empresa, em caso de sócio, quanto, alternativamente, pela apresentação da Ficha de Registro de Empregado; 
em ambas, reservada a prerrogativa de omitir a informação salarial do profissional, por tratar-se de informação 
pessoal e confidencial. Ressaltamos, ainda, que para a Concorrência nº 2015/009 desta Prefeitura (em que pese 
ser da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Administrativa), cujo objeto era o mesmo do atual certame, esta 
Prefeitura corroborou com nossos entendimentos das letras “a” e “b” acima explicitados. Estão corretos nossos 
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entendimentos?  
 
Resposta: Sim, o entendimento está correto. Esclarecemos, ainda, que o edital prevê outras formas de 
comprovação de vínculo entre o licitante e os profissionais. 
 
11 – Pergunta: No tocante às obrigações de confidencialidade correlatas ao objeto ora licitado, entendemos que: 
i. Serão mantidas em sigilo todas as informações confidenciais obtidas durante a prestação dos serviços, 
inclusive recomendações formuladas em sua execução ou resultante dos serviços; ii. A equipe da Contratada 
utilizará as informações confidenciais para o único propósito de executar os serviços; iii. A Contratada revelará 
as informações confidenciais apenas para os membros de sua organização necessários à condução dos serviços, 
requerendo destes que mantenham o caráter confidencial das mesmas e que, em razão disso, os membros da 
organização mundial da Contratada não serão considerados como terceiros, para fins de confidencialidade; iv. A 
Contratada poderá manter consigo cópia das informações e documentos, mesmo daqueles considerados 
confidenciais, necessários à comprovação da relação contratual entre as partes e dos serviços prestados, e/ou que 
tenham sido utilizados para consubstanciar eventuais serviços por ela prestados à Contratada em relação a este 
Projeto, mantendo-se, contudo, a confidencialidade das referidas informações; v. Não obstante, as Partes não 
terão obrigação de preservar o sigilo relativo à Informação que: (a) era de seu conhecimento anteriormente, não 
estando sujeita à obrigação de ser mantida em sigilo; (b) for revelada a terceiros por parte Reveladora da 
informação sem qualquer obrigação de sigilo; (c) estiver ou tornar-se publicamente disponível por meio diverso 
de revelação não autorizada pela parte Receptora da informação; e/ou (d) for total e independentemente 
desenvolvida pela parte Receptora da informação. Estão corretos os nossos entendimentos? 
 
Resposta: 
(i) 
As informações que serão repassadas pela Contratada à Contratante não deverão ter tratamento confidencial, 
salvo nas hipóteses em que o Município entenda como pertinente o tratamento de confidencialidade, que será 
avaliado caso a caso. 
(ii)  
O entendimento está correto. 
(iii)  
O entendimento está correto. 
(iv) 
O entendimento está correto. 
(v).  
São consideradas como exceções as seguintes excludentes de confidencialidades: (i) informações que estiverem 
ou se tornarem disponíveis publicamente sem que haja violação do Contrato; (ii) que possam ser comprovadas 
através de documentação como tendo sido do conhecimento do contratado antes da divulgação pela Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte; (iii) informações que comprovadamente tenham sido recebidas licitamente por 
meio de terceiros; e (iv) as informações reveladas por exigência de ordem judicial e/ou por órgãos 
governamental e/ou regulatório. 
 
12 - Pergunta: Entendemos, por simetria, que as informações da Contratada receberão o mesmo tratamento de 
confidencialidade dedicado às informações da Contratante. Está correto tal entendimento? 
 
Resposta: O entendimento não está correto. As informações que serão repassadas pela Contratada à Contratante 
não deverão ter tratamento confidencial, salvo nas hipóteses em que o Município entenda como pertinente o 
tratamento de confidencialidade, que será avaliado caso a caso. 
 
13 – Pergunta 5: Considerando que é conveniente e necessária a previsão de um prazo limite de observância às 
obrigações de confidencialidade, sugerimos que seja estipulado o prazo de 5 (cinco) anos para cumprimento de 
tais obrigações pelas Partes. Favor confirmar nosso entendimento.  
 
Resposta: Deve ser considerado o prazo de 05 (cinco) anos a contar a partir do término da Concessão objeto do 
Verificador Independente. 
 
14 - Pergunta: O Item 11.3 do Edital dispõe que “Juntamente com a proposta de preços, sob pena de 
desclassificação, o licitante deverá apresentar declaração de que todos os profissionais indicados na proposta 
técnica atuarão pessoalmente na execução do contrato. Na mesma declaração, também firmará o compromisso 
de conferir tratamento confidencial a todas as informações a que tiver acesso em função da execução do objeto”. 
Ocorre que não há, em qualquer parte do Edital, modelo específico para tal Declaração. Face ao exposto, 
entendemos que a empresa licitante deverá elaborar, em seus próprios termos, a Declaração acima mencionada. 
Favor, confirmar este entendimento.  
 
Resposta: O entendimento está correto.  
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15 - Pergunta: Entendemos que não fazem parte do escopo do projeto quaisquer considerações legais, 
regulatórias, fiscais ou contábeis, nem a identificação de riscos, desenho, documentação e teste de controles 
relacionados ao Ato Sarbanes-Oxley ou qualquer outro ato regulatório nacional ou internacional. Favor 
confirmar. 
 
Resposta: O entendimento está correto. 
 
16 - Pergunta: Considerando que a Cláusula 8ª da minuta do Contrato dispõe sobre a fiscalização do Contrato, 
entendemos que a Contratada será avisada por escrito, com antecedência razoável, acerca do momento em que se 
dará a fiscalização e quais documentos a Contratante tem interesse em consultar, para que a Contratada possa 
disponibilizá-los de forma eficiente e correta. Está correto esse entendimento? 
 
Resposta: O entendimento não está correto. A fiscalização será feita sempre que a Contratante entender 
pertinente, não sendo necessário avisar com antecedência. 
 
17 - Pergunta: Considerando que há necessidade de apresentação de Garantia pela Contratada e, ainda que dita 
garantia “somente será liberada ou restituída após a execução de todas as obrigações contratuais e desde que não 
haja no plano administrativo, pendência de qualquer reclamação a elas relativas.” (item 19.6.1 do Edital c/c item 
13.6.1 do Anexo XI – Minuta do Contrato), solicitamos confirmação do entendimento que após entregues, 
aceitos e aprovados os produtos/serviços objeto do Contrato e devolvida a garantia à Contratada, finda a 
responsabilidade da Contratada perante a Contratante. 
 
Resposta: O entendimento não está correto. A responsabilidade ainda pode existir mesmo após entregues, 
aceitos e aprovados os produtos/serviços, devendo ser analisada caso a caso. 
 
18 - Pergunta: Em atenção à garantia dos serviços: (a) Entendemos que o prazo de garantia dos serviços se dará 
de acordo com o disposto no artigo 445 caput e § 1° do Código Civil; (b) Em caso negativo, qual o prazo de 
garantia dos serviços, a ser considerado após emissão do Termo de Recebimento Definitivo de cada produto? (c) 
após o prazo indicado na resposta (a), contado após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo de cada 
produto objeto do Contrato, considerando o prazo de garantia, finda a responsabilidade da Contratada perante a 
Contratante, em relação àquele produto? 
 
Resposta: 

a) A garantia dos serviços será analisada à luz do Código Civil. 
b) A responsabilidade em relação ao produto/serviço e eventuais vícios redibitórios existirá 

independentemente de quando o vício for conhecido, conforme previsto no Código Civil.  
 

19 - Pergunta: Com relação à comprovação de Regularidade Fiscal e Trabalhista exigida no Edital, 
considerando: (i) O advento da Portaria Conjunta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal 
(PGFN/RFB) n.1.751/14, que dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional; (ii) Que 
referida Portaria estabelece a unificação das certidões de regularidade fiscal no âmbito da União, contemplando 
débitos relativos à contribuição previdenciária; (iii) Que a prova de regularidade fiscal federal será efetuada, 
portanto, mediante apresentação de uma única certidão expedida conjuntamente pela RF e pela PGNF, referente 
a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União por elas administrados, inclusive as 
contribuições previdenciárias dos empregados e empregadores, às contribuições instituídas a título de 
substituição, e às contribuições devidas a terceiros; e (iv) Que tal certidão faz referência expressa quanto à 
abrangência das contribuições sociais, das alíneas “a” a “d”, parágrafo único, art.11, da Lei n. 8.212/1991. 
Entendemos, portanto, que a certidão de regularidade federal conjunta atende à exigência contida no item 
9.1.2.2.c. do Edital no que tange à prova de regularidade perante a Previdência Social/INSS. Está correto o nosso 
entendimento? 
 
Resposta: O entendimento está correto. 
 
20 - Pergunta: Considerando que não há disposição no Edital ou em seus Anexos acerca da propriedade 
intelectual dos produtos/serviços a serem gerados/prestados pela Contratada, entendemos que: i. A propriedade 
dos produtos e documentos gerados pela Contratada na execução deste Contrato serão de propriedade da 
Contratante; ii. Consoante a legislação aplicável, toda propriedade intelectual desenvolvida pela empresa 
vencedora anteriormente à celebração do contrato, mesmo que venha a ser relacionada ao projeto, constitui 
propriedade intelectual exclusiva da licitante vencedora; iii. Toda a propriedade intelectual (incluindo, mas não 
se limitando a patentes, direitos autorais, metodologias, técnicas, "know-how" e programas de computador) 
desenvolvida pela Contratada anteriormente à celebração do contrato, relacionado ou não ao projeto, constitui 
propriedade exclusiva da Contratada. Estão corretos tais entendimentos? 
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Resposta: 
(i) O entendimento está correto. 
(ii) A propriedade intelectual desenvolvida pela empresa vencedora anteriormente à celebração do contrato, 
mesmo que venha a ser relacionada ao projeto, constitui propriedade intelectual da licitante vencedora. 
(iii) A propriedade intelectual (incluindo, mas não se limitando a patentes, direitos autorais, metodologias, 
técnicas, "know-how" e programas de computador) desenvolvida pela Contratada anteriormente à celebração do 
contrato, relacionado ou não ao projeto, constitui propriedade da Contratada.  
 
21 - Pergunta:  
Entendemos que o prazo máximo para envio de questionamentos, via e-mail, é dia 30/11/2016, às 23h59m. Está 
correto o nosso entendimento? Em caso negativo, favor esclarecer qual o prazo máximo a ser considerado.  
 
Resposta:  Sim. 
 
22 - Pergunta: O item 9.1.1.4 do Edital requer que seja apresentado “Balanço Patrimonial e Demonstração 
Contábil do Resultado do Último Exercício Social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a 
situação financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser 
observados os subitens abaixo para o devido enquadramento. (...)”. Ocorre que o Decreto nº 6.022, de 22 de 
janeiro de 2007 instituiu o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), instrumento que unifica as 
atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a 
escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, mediante fluxo único, computadorizado, de 
informações. Por sua vez, a Instrução Normativa nº 1.420, de 19 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a 
Escrituração Contábil Digital (ECD), ordena em seu artigo 3º que “ficam obrigadas a adotar a ECD (...) as 
sociedades empresárias sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real. Pelo exposto, 
entendemos que a Licitante sujeita ao regime de tributação com base no Lucro Real deverá apresentar seu 
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis por meio dos documentos emitidos via internet, autenticados 
digitalmente pela Junta Comercial, conforme legislação aplicável. Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: O entendimento da empresa está correto! 
 
23 - Pergunta: Ainda sobre o disposto no item 9.1.1.4 do Edital, considerando: (i) O advento do Decreto n. 
8.683, de 25 de fevereiro de 2016, o qual alterou o art. 78-A, do Decreto n. 1800/1996, no âmbito da 
autenticação, fazendo constar que: “Art. 78-A - A autenticação de livros contábeis das empresas poderá ser feita 
por meio do Sistema Público de Escrituração Digital - Sped de que trata o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 
2007, mediante a apresentação de escrituração contábil digital. § 1º - A autenticação dos livros contábeis digitais 
será comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo Sped”. (ii) Que o Decreto n. 8.683, de 25 de fevereiro de 
2016, vem corroborar uma das premissas básicas do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), a saber, a 
simplificação das obrigações acessórias; (iii) Que o Decreto n. 8.683/2016 estabelece que a autenticação dos 
livros contábeis das empresas poderá ser feita por meio do SPED, com a transmissão da Escrituração Contábil 
Digital (ECD), de modo que o termo de autenticação da ECD transmitida via SPED será o próprio recibo de 
entrega que o programa gera no momento da transmissão; Entendemos que, tratando-se de sociedade empresaria 
sujeita ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis nos moldes do Sistema Público de Escrituração 
Digital, o respectivo recibo de entrega digital atenderá a autenticação, no que tange ao registro na Junta 
Comercial, de acordo com o Decreto n. 8.683, de 25 de fevereiro de 2016. Está correto nosso entendimento?  
 
Resposta: Está correto o entendimento da empresa. 
Contribui também para esse entendimento a Instrução Normativa da Receita Federal (IN nº 1.420/2013), no art. 
3º, que dispõe a OBRIGATORIEDADE da adoção do ECD (SPED) para empresas com lucro real. 
 
24 - Pergunta: O item 10.10.7.1 do Edital determina que "será obrigatória (...) a apresentação de profissionais 
entre os 10 (dez) indicados que comprovem as seguintes certificações: a) PMP - Project Management 
Professional (...); b) Segurança de TI (CISSP), CISA ou AUDITOR LIDER BS7799 (...); c) Governança de TI 
(COBIT ou ITIL MANAGER) (...)."Estamos entendendo que a comprovação exigida no item supramencionado 
poderá ocorrer das seguintes formas: i) O mesmo profissional pode possuir as três certificações; ii) Um 
profissional pode possuir duas certificações e outro profissional uma; iii) Três ou mais profissionais podem 
possuir apenas uma certificação, desde que no total comprovem possuir em conjunto as três certificações 
exigidas. Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta: De acordo com o item 10.10.7.1, entre os dez profissionais indicados pela empresa, devem ser 
comprovadas as seguintes certificações: a) PMP - Project Management Professional (...); b) Segurança de TI 
(CISSP), CISA ou AUDITOR LIDER BS7799 (...); c) Governança de TI (COBIT ou ITIL MANAGER) (...)." A 
título de exemplo, a certificação de Governança de TI pode vir de outro profissional da equipe”. 
É admissível a comprovação exigida por meio de um ou mais profissionais que pode ocorrer das seguintes 
formas: 
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a) O mesmo profissional pode possuir as três certificações; 
b) Um profissional pode possuir duas certificações e outro profissional uma; 
c) Três ou mais profissionais podem possuir apenas uma certificação, desde que no total comprovem 

possuir em conjunto as três certificações exigidas. 
 
25 - Pergunta: Em relação aos critérios de pontuação do Plano Técnico 1 (PT1), o item 10.9.3 do Edital traz 
uma tabela com fator de bonificação por atestado aceito. Para o Domínio “Verificação de Indicadores de 
Desempenho ou Performance (KPI’s) – PD4”, a referida tabela informa que a bonificação será de 1 (um) ponto 
por atestado, com bonificação máxima de 5 pontos. Porém, o item 10.9.5 dispõe que, para este domínio em tela 
(PD4), “um mesmo atestado poderá conferir mais de um ponto, conforme regra apresentada na tabela do item 
10.9.3”(grifos nossos). Entendemos que a pontuação de bonificação obedecerá à regra estabelecida no item 
10.9.3 do Edital, não sendo aplicável o texto contido no item 10.9.5. Desse modo, não há a possibilidade de um 
mesmo atestado conferir mais de um ponto de bonificação para o Domínio “Verificação de Indicadores de 
Desempenho ou Performance (KPI’s) – PD4”. Está correto nosso entendimento?  
 
Resposta: O entendimento está correto. 
 
26 - Pergunta: Em relação aos critérios de pontuação do Plano Técnico 1 (PT1), a tabela do item 10.7 do Edital, 
para o domínio “(D) Verificação de Indicadores de Desempenho ou Performance (KPI’s)”, exige que a 
comprovação de experiência da empresa seja em serviços prestados em contratos (públicos ou privados) no valor 
de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais). Entendemos primeiramente que a exigência do 
valor de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), se refere aos contratos que possuem o 
desempenho do serviço prestado em questão aferido pelas proponentes. Ou seja, as proponentes devem 
apresentar atestados de capacidade técnica que comprovem a experiência na aferição ou verificação de um 
conjunto de mais de 10 indicadores do desempenho DE contratos (públicos ou privados) que possuem o valor 
global em questão. Adicionalmente, entendemos que a comprovação do valor supracitado restará satisfeita com a 
apresentação de cópias de trechos ou páginas de documentos oficiais, tais como o Diário Oficial, o Contrato dos 
Serviços, ou outro documento idôneo em que que tenha indicado o valor respectivo. Estão corretos nossos 
entendimentos?  
 
Resposta: Os entendimentos estão corretos. 
 
27 - Pergunta: Considerando que: (i) O item 31 – Cronograma de Execução, do Anexo I – Termo de Referência, 
divide o projeto em 3 (três) etapas, a saber: Estruturação (Etapa I), Operação (Etapa II) e Banco de Horas (Etapa 
III); (ii) O item 1.3 do Anexo IV – Projeto Básico dispõe que a Etapa III só ocorrerá “mediante demanda 
determinada pelo Município de Belo Horizonte; (iii) O mesmo item 1.3 do Anexo IV – Projeto Básico dispõe 
que o Município “não se vincula à contratação mínima de horas deste banco de horas”; (iv) O item 3.2 do Anexo 
IV – Projeto Básico discrimina o total de horas para cada profissional da equipe do contrato, especificamente 
para as Etapas I – Estruturação e II – Operação; (v) é obrigação da CONTRATADA efetuar a prestação dos 
serviços conforme Cláusula Sétima do Anexo XI – Minuta do Contrato de Prestação de Serviço. Entendemos 
que, ocorrendo a Etapa III (Banco de Horas), a responsabilidade pelo gerenciamento e determinação de alocação 
dos profissionais será unicamente da CONTRATADA que deverá determinar a alocação dos profissionais 
considerando as características exigidas para a demanda em questão. Está correto nosso entendimento?  
 
Resposta: A Contratada será responsável pelo dimensionamento da equipe quando da ocorrência da Etapa III. O 
volume de horas a ser utilizado deverá, no entanto, ser previamente autorizado pelo Município, conforme 
disposto no item 1.3 A Etapa III - Análises Econômico-Financeiras, do Anexo IV do Edital. 
 
28 . Tendo em vista que no presente processo licitatório a PBH visa contratar agente para executar serviços de 
verificação de indicadores e assessoria na análise de reequilíbrio do contrato de concessão, conforme previsto no 
Termo de Referência, e que estes serviços devem ser executados de forma independente em relação às partes 
envolvidas (poder concedente e concessionária), entendemos que uma empresa, que prestou serviços de 
assessoria na estruturação da concessão ou assessoria na formulação da proposta do concessionário, não poderá 
participar do presente processo de Verificação, por clara falta de independência em relação às partes envolvidas 
e ao próprio contrato a ser verificado. Nosso entendimento está correto?  
R. O entendimento não está correto. É comum no mercado que empresas de consultoria e/ou auditoria, 
contratados por grupos controladores para avaliação da gestão de empresas controladas, também prestem outros 
serviços para empresas controladas. Ainda, é comum no mercado, que uma mesma empresa de consultoria e 
auditora preste serviço em empresas concorrentes, não configurado nenhum conflito de interesses. 
 
29. Entendemos que o item 10.9.5 do edital deverá ser desconsiderado, pois a regra apresentada na tabela do 
item 10.9.3 é clara ao estabelecer que será concedido apenas 1 (um) ponto por atestado para fins de bonificação. 
Nosso entendimento está correto? 
R. O entendimento está correto. 
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Belo Horizonte, 30 de novembro de 2016. 

 
Ana Maria Barcelos de Souza Murici 
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