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CIRCULAR 2 

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) Entendemos que o item 20 do Edital e seus subitens serão aplicados de forma bilateral para a Contratante e 
Contratada. Nosso entendimento está correto?  
 
Resposta: O entendimento não está correto. As determinações devem ser atendidas pelos 
licitantes/contratados. A aplicação somente será bilateral se o Edital assim o prever expressamente ou em 
decorrência de determinação legal.  
 
2) Entendemos que o item 21.10 do Edital será aplicado de forma bilateral para a Contratante e Contratada. 
Nosso entendimento está correto?  
 
Resposta: O entendimento não está correto. O item trata de prerrogativa da Administração.  
 
3) Entendemos que o item 21.11 do Edital não deve ser aplicado para os casos de fusão, cisão ou incorporação, 
uma vez que não impacta na responsabilidade assumida pela empresa contratada. Nosso entendimento está 
correto?  
 
Resposta: O entendimento não está correto. O Edital prevê expressamente que a fusão, cisão ou 
incorporação somente poderão ocorrer após autorização expressa do Contratante, exceto na hipótese de 
serviço secundário que não integra a essência do objeto. 
 
4) Entendemos que o item 6.2 da Cláusula Sexta da Minuta de Contrato deve ser excluído, visto que a 
repactuação e/ou revisão de preços trata-se de um direito do contratado, previsto na Lei 8666/93, para os casos 
de reequilíbrio econômico-financeira do contrato, considerando ainda que a vigência contratual é de 60 meses. 
Nosso entendimento está correto?  
 
Resposta: O entendimento não está correto. Para a regra contidas nas Cláusulas 6.1 e 6.2 da Minuta do 
Contrato, há a exceção trazida pela cláusula 6.4, pelo que se entende os direitos das partes estão mantidos.  
 
5) A empresa contratada deverá ser diligente no sentido que seus funcionários alocados observem todas as 
normas internas de segurança do Contratante, conforme item 7.9 da Cláusula Sétima da Minuta de Contrato, 
assim, solicitamos a disponibilização das referidas normas.  
 
Resposta: Conforme dispõe o item 7.9 do Contrato, deverá o Contratado “Diligenciar no sentido de que 
seus técnicos se mantenham, nas dependências do Contratante, devidamente trajados e identificados por 
crachás, observando todas as normas internas de segurança do CONTRATANTE”. Ressalte-se que tais 
normas não necessariamente estão escritas, mas refletem no comportamento do Contratante, por meio de 
seus prepostos, enquanto tiverem nas dependências do Contratante. Assim deverá o Contratado observas 
e seguir de forma a não comprometer a segurança do ambiente.  
 
6) A empresa contratada deverá submeter-se às normas e determinações do Contratante no que se referem à 
prestação dos serviços, conforme item 7.10 da Cláusula Sétima da Minuta de Contrato, assim, solicitamos a 
disponibilização das referidas normas. 
 
Resposta: Conforme dispõe o item 7.10 do Contrato, deverá o Contratado “Submeter-se às normas e 
determinações do CONTRATANTE no que se referem à prestação deste serviço”. Desta forma, o 
Contratado deverá se ajustar de forma a não comprometer a rotina do Contratante, observadas as 
especificidades do Edital e anexos.  
 
7) A Cláusula Décima Segunda da Minuta de Contrato prevê o caso de rescisão unilateral do Contratante, assim, 
entendemos que haverá o pagamento dos serviços devidamente prestados, conforme determina o artigo 59 da Lei 
8.666/93. Nosso entendimento está correto? 
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Resposta: Conforme previsto na Cláusula 12ª do Contrato, “Este contrato poderá ser rescindido por ato 
unilateral do Contratante, devidamente justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem 
indenização à Contratada, a não ser em caso de dano efetivo disso resultante.” Desta forma, está previsto 
que os danos comprovadamente sofridos pela Contratada serão eventualmente indenizados na hipótese de 
rescisão por ato unilateral do Contratante, devidamente justificado.  
 

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 2016 
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