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CONCORRÊNCIA SMOBI Nº 37/2016 
PROCESSO Nº 01.129.707/16-16 

 

� OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO INDEPE NDENTE DO 
CONTRATO DE CONCESSÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO D E BELO HORIZONTE 
E EMPRESA DE DIREITO PRIVADO, DENOMINADA CONCESSION ÁRIA. 

� TIPO: TÉCNICA E PREÇO.  

� REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 
 

� ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 14h30min do dia 07 de dezembro de 2016. 
 
� ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO: A partir das 14h30min do dia 07 de 

dezembro de 2016. 
 
� FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: as consultas poderão ser formuladas de acordo com o 

item 4 deste edital. 
 
� FONE: (31) 3277-5195    
 
� REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília. 
 
 

RECIBO 
 
A empresa____________________________________________________________________, 
retirou este 
                                                                  (nome da Empresa)  

Edital e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail 

____________________________________  

________________,_____ de _________________ de 20____. 

___________________________________________ 

(Assinatura legível) 
 

 
 
OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À GÊRENCIA DE  GESTÃO DE LICITAÇÕES 
PELO E-MAIL PATRÍCIA.FP@PBH.GOV.BR PARA EVENTUAIS C OMUNICAÇÕES AOS 
INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.   
 
A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura não se responsabiliza por comunicações não 
repassadas aos interessados que não encaminharam o recibo devidamente preenchido. 
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1. PREÂMBULO 
 
A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura torna pública que fará realizar licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo TÉCNICA E PREÇO, nos termos da Lei Federal nº. 
8.666/93 e em conformidade com a Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Federal nº. 
12.846/2013, Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, Lei Municipal n.º 10.936/2016, 
Decretos Municipais n.º 10.710/2001, nº. 11.245/2003, n°. 15.113/2013, n° 15.185/13, n°. 
15.748/14 e nº. 15.894/15.  
 
2. OBJETO 
 
Prestação de serviços de verificação independente do contrato de concessão celebrado entre o 
Município de Belo Horizonte e empresa de direito privado denominada concessionária, conforme 
anexos deste edital. 
 
3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pela seguinte dotação 
orçamentária: 2700.0172.15.452.084.2.035.0002.339039.99 F 03.00 – SICOM 117. 
 
4. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 
 
4.1. As solicitações de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviadas em 

até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data limite para a entrega dos envelopes de 
“Habilitação”, “Proposta Técnica” e “Proposta de Preços”. As solicitações poderão ser 
encaminhadas para o e-mail: cpl.sudecap@pbh.gov.br ou poderão ser entregues diretamente 
no Protocolo Geral da sede da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, localizado na 
Avenida do Contorno, 5454, Andar Térreo, Funcionários - Belo Horizonte / MG, CEP 30.110-
036, no horário de 08:00 ao 12:00 horas e de 13:30 às 17:00 horas. 

   
4.2. As respostas referentes aos esclarecimentos serão disponibilizadas diretamente no “site” 

www.pbh.gov.br, no “link” correspondente a este edital e poderão ser acessados por todos os 
licitantes interessados. 

 
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1.Poderão participar da licitação, empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, nacionais ou 

estrangeiras autorizadas a funcionar no país, que atenderem as condições estabelecidas 
neste Edital. 

 
5.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os interessados que se 

enquadrarem em quaisquer das situações a seguir: 
 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município; 
c) tenham sido declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo; 
d) estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação; 
e) demais hipóteses proibidas pela legislação vigente. 

 
5..3. As empresas ou instituições, inclusive suas filiais, subsidiárias ou empresas que façam parte 
de um mesmo grupo econômico ou financeiro, só poderão apresentar uma proposta. 
 
6. DA ENTREGA DOS ENVELOPES  
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6.1. Os envelopes contendo a "Habilitação", a “Proposta Técnica” e a "Proposta de Preços" 
deverão ser protocolados, devidamente fechados, impreterivelmente no endereço, dia e 
horário especificados abaixo: 

 
LOCAL: Protocolo Geral da sede da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, localizado 
na Avenida do Contorno, 5454, Andar Térreo, Funcionários - Belo Horizonte / MG, CEP 
30.110-036. 
 
DIA/HORÁRIO: ATÉ AS 14h30min DO DIA:07/12/2016. 
 
6.1.1. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes 

dizeres: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
CONCORRÊNCIA Nº 37/2016 
ENVELOPE DE Nº 01 – HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL E CNPJ) 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
CONCORRÊNCIA Nº 37/2016 
ENVELOPE DE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA 
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL E CNPJ) 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
CONCORRÊNCIA Nº 37/2016 
ENVELOPE DE Nº 03 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL E CNPJ) 

 
6.2. O Município de Belo Horizonte não se responsabilizará por envelopes de "Habilitação", 

“Proposta Técnica” e "Proposta de Preços" que não sejam entregues no local, data, horário e 
forma definidos neste edital. 

 
7. DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1. O credenciamento será realizado na sessão pública. 
 
7.2. O representante deverá apresentar carteira de identidade ou documento equivalente e ainda: 

 
7.2.1. Se proprietário, apresentar original ou cópia autenticada do documento constitutivo da 

empresa e da última alteração, onde constem expressamente poderes de 
representação para exercer direitos e assumir obrigações.  

 
7.2.2. Se representante legal, apresentar procuração por instrumento particular ou público, 

com poderes para praticar os atos pertinentes ao certame. 
 

7.2.2.1. Na hipótese de ser a procuração por instrumento particular, esta deverá vir 
acompanhada de cópia autenticada do documento constitutivo do proponente 
ou de outro documento em que esteja expressa a capacidade / competência do 
outorgante para constituir mandatário. 

 
7.3. Para fins de credenciamento poderá ser utilizado modelo constante no Anexo VI  deste edital. 
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7.4. O representante não poderá manifestar-se durante a sessão caso não apresente a 
documentação necessária para o credenciamento. 

 
7.5. É vedada a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de uma licitante nesta 

Concorrência.  
 
8. DA ABERTURA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO E PROPOSTA S 
 
8.1. Os envelopes contendo a “Habilitação” serão abertos no dia 07/12/2016, a partir da 

14h30min, na Sala de Licitação, localizada na Avenida do Contorno, 5454, Andar Térreo, 
Funcionários - Belo Horizonte / MG, CEP 30.110-036. 

 
8.2. Os envelopes de nº 02 – “Proposta Técnica” serão abertos posteriormente, em data 

designada pela Comissão Permanente de Licitações. 
 
8.3. Havendo desistência formal, por parte de todos os licitantes, do prazo de recurso da decisão 

da Comissão Permanente de Licitações, que habilite ou inabilite qualquer licitante, os 
envelopes de nº 02 – “Proposta Técnica” poderão ser abertos imediatamente. 

 
8.4. Os envelopes de nº 03 – “Proposta de Preços” serão abertos posteriormente, em data 

designada pela Comissão Permanente de Licitações. 
 
8.5. Havendo desistência formal, por parte de todos os licitantes, do prazo de recurso da decisão 

da Comissão Permanente de Licitação, que classifique ou desclassifique qualquer licitante, os 
envelopes de nº 03 – “Proposta de Preços” poderão ser abertos imediatamente. 

 
9. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 
 
9.1. Será considerado habilitado o licitante que atender ao disposto abaixo: 

           
9.1.1. Se cadastrado no Sistema Único de Cadastro d e Fornecedores do Município – 

SUCAF:  
      

a) com situação regular e habilitado na linha de serviço compatível com o objeto 
licitado deverá apresentar a documentação prevista nos subitens 9.1.1.1 a 9.1.1.10 
deste edital; 

 
b)  com documentação vencida, mas habilitado na linha de serviço compatível com o 

objeto licitado, deverá apresentar o(s) documento(s) regularizador(es) e a 
documentação prevista nos subitens 9.1.1.1 a 9.1.110 deste edital; 

 
c) com situação regular, mas não habilitado na linha de serviço compatível com o 

objeto licitado, deverá apresentar além dos documentos exigidos nos subitens 
9.1.1.1 a 9.1.1.10 deste edital, o Estatuto ou Contrato social em vigor acompanhado 
da(s) última(s) alteração(ões), para análise do objeto social quanto à 
compatibilidade em relação a linha de serviço compatível com o objeto licitado. 

 
9.1.1.1.Certificado de Registro no SUCAF, em vigor, pertinente à linha do objeto deste 

edital. 
 

9.1.1.2  Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando que o licitante presta ou prestou serviços de 
natureza compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 
deste certame. 
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9.1.1.2.1. O(s) atestado(s) deverão ser fornecidos em nome do proponente, 
sendo assinado(s) representante legal ou por funcionário do atestante 
responsável pelo acompanhamento da execução dos serviços, 
devendo conter no mínimo: 

 
•  Comprovação de experiência anterior em projetos de definição, 

implantação e monitoramento/acompanhamento de estrutura de 
gestão de um conjunto formado por, no mínimo, 10 (dez) 
indicadores de desempenho. 

•  Comprovação de experiência anterior em projetos de aferição ou 
verificação, envolvendo medição de conjunto de, no mínimo, 10 
indicadores de desempenho, em serviços prestados em contratos 
(públicos ou privados) no valor mínimo de R$ 250.000.000,00 
(duzentos e cinquenta milhões de reais). 

•   Descrição dos serviços prestados; 

•  Período de vigência das respectivas contratações; 

•   Afirmação de que o proponente prestou serviços com qualidade 
no(s) domínio(s) mencionado(s) no subitem 10.7 deste edital; 

•  Local, data de emissão, nome, cargo e a assinatura do responsável 
pela veracidade das informações.  

 
9.1.1.2.2. O(s) atestado(s) de Capacidade Técnica para fins de habilitação 

deverão atender aos seguintes critérios: 

•  Projetos de Verificação Independente finalizados, ou em 
andamento há, no mínimo, 6 meses; 

•  Será permitida a apresentação de mais de um atestado emitido 
pela mesma pessoa jurídica, desde que cada atestado seja 
referente a projetos distintos. Entende-se por projetos distintos 
aqueles que apresentarem objetos diferentes entre si, 
representados por instrumentos contratuais distintos, ainda que os 
atestados sejam referentes à mesma disciplina; 

•  O(s) mesmo(s) atestado(s) apresentado(s) para a fase de 
habilitação poderá(ão) ser apresentado(s) para avaliação da 
PROPOSTA TÉCNICA, desde que atendam aos requisitos 
solicitados; 

•   Não aceitos, para fins de comprovação da qualificação técnica da 
empresa na fase de habilitação e para efeito de pontuação na fase 
de Proposta Técnica, atestados de capacidade técnica emitidos em 
nome de empresa do mesmo grupo econômico da proponente. 
Entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico as 
empresas que tenham diretores, acionistas (com mais de 5% de 
participação) ou representantes legais comuns e as que dependam 
econômica ou financeiramente de outra empresa ou a subsidiem e 
empresas sujeitas a uma mesma estrutura global, incluindo 
compartilhamento global de conhecimento, governança e políticas 
corporativas.  

 
9.1.1.2.3. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) 

timbrado(s) do(s) Órgão(s) ou da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), 
ou deverá(ão) conter carimbo do CNPJ do(s) mesmo(s), com a 
devida identificação do responsável pela assinatura do atestado. 
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9.1.1.2.4. O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser 

apresentado(s) em nome da empresa, com CNPJ da matriz e/ou 
da(s) filial(ais) do licitante. 

9.1.1.2.5. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) 
pelo próprio licitante, isto é, somente serão considerados atestados 
de capacidade técnica assinados pelo cliente final receptor direto dos 
serviços. 

 
9.1.1.3.  Prova de Registro no Conselho Regional de Administração - CRA, ou no 

Conselho Regional de Contabilidade – CRC, ou no Conselho Regional de 
Economia - Corecon, constando o nome do Responsável Técnico de nível 
superior, na forma da lei. 

 
9.1.1.4. 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. 
 
9.1.1.4.1. Serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço Patrimonial 

(inclusive o Balanço de Abertura) e a Demonstração Contábil do 
Resultado do Último Exercício Social, assim apresentados:  

 
a) Para sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade 

Anônima): publicados em Diário Oficial ou em jornal de grande 
circulação ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta 
Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão 
equivalente. 
 

b) Para as demais empresas: cópias legíveis e autenticadas do 
Balanço Patrimonial e a demonstração do resultado do último 
exercício social, com os respectivos termos de abertura e de 
encerramento registrados na Junta Comercial ou órgão 
equivalente. 

 
c) Para empresas com menos de 1 (um) ano de existência: 

fotocópia do Balanço de Abertura devidamente registrado ou 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante 
ou em outro órgão equivalente; 

 
9.1.1.4.2. O Balanço Patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) e a 

Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social 
deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrados no Conselho Regional de 
Contabilidade. 

 
9.1.1.5. Cálculo dos índices de Liquidez Geral (ILG) e Liquidez Corrente (ILC), 

resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitado o 
licitante que apresentar resultado igual ou maior que 1 (um), em todos os 
índices aqui mencionados: 

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
LC =  Ativo Circulante 
         Passivo Circulante 
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9.1.1.5.1.  Reserva-se à Comissão Permanente de Licitações o direito de 

efetuar os cálculos, caso o memorial dos cálculos dos índices não 
seja apresentado. 

 
9.1.1.6.  Prova de possuir Patrimônio Líquido ou Capital Social mínimo referente a 10% 

(dez por cento) do valor total estimado da contratação. 
 
9.1.1.7.  Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos, conforme inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93.  

 
9.1.1.8.  Declaração, nos termos do Anexo VII, de que o licitante cumpre os requisitos 

estabelecidos na Lei Complementar n.º 123/2006, e se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso.  

 
9.1.1.9. Declaração de elaboração independente de proposta, nos termos do Anexo 

VIII. 
 

9.1.1.10. Declaração de Fatos Impeditivos, nos termos do Anexo IX.  
 
9.1.2. Se não cadastrado no SUCAF, deverá apresenta r toda documentação relacionada 

abaixo: 
 
9.1.2.1. Habilitação Jurídica : 
 
a)  Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 
c)  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício;  
 
d)  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
Observação: Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, o documento de constituição da empresa, acompanhado da(s) 
última(s) alteração(ões) referente(s) à natureza da atividade comercial e à 
administração da empresa, ou a última alteração consolidada. 

 
9.1.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista : 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal 

do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  
 
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei.  

 



                            
                         SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

 

  

8 
 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de certidão, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.  

 
9.1.2.3. Qualificação Técnica : 

 
a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, comprovando que o licitante presta ou prestou serviços de natureza 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste certame. 

  
a.1. O(s) atestado(s) deverão ser fornecidos em nome do proponente, sendo 

assinado(s) representante legal ou por funcionário do atestante responsável 
pelo acompanhamento da execução dos serviços, devendo conter no 
mínimo: 

 
•  Comprovação de experiência anterior em projetos de definição, 

implantação e monitoramento/acompanhamento de estrutura de 
gestão de um conjunto formado por, no mínimo, 10 (dez) 
indicadores de desempenho. 

•  Comprovação de experiência anterior em projetos de aferição ou 
verificação, envolvendo medição de conjunto de, no mínimo, 10 
indicadores de desempenho, em serviços prestados em contratos 
(públicos ou privados) no valor mínimo de R$ 250.000.000,00 
(duzentos e cinquenta milhões de reais). 

•   Descrição dos serviços prestados; 

•  Período de vigência das respectivas contratações; 

•   Afirmação de que o proponente prestou serviços com qualidade 
no(s) domínio(s) mencionado(s) no subitem 10.7 deste edital; 

•  Local, data de emissão, nome, cargo e a assinatura do responsável 
pela veracidade das informações.  

 
           a.2.O(s) atestado(s) de Capacidade Técnica para fins de habilitação 

deverão atender aos seguintes critérios: 

•  Projetos de Verificação Independente finalizados, ou em 
andamento há, no mínimo, 6 meses; 

•  Será permitida a apresentação de mais de um atestado emitido 
pela mesma pessoa jurídica, desde que cada atestado seja 
referente a projetos distintos. Entende-se por projetos distintos 
aqueles que apresentarem objetos diferentes entre si, 
representados por instrumentos contratuais distintos, ainda que os 
atestados sejam referentes à mesma disciplina; 

•  O(s) mesmo(s) atestado(s) apresentado(s) para a fase de 
habilitação poderá(ão) ser apresentado(s) para avaliação da 
PROPOSTA TÉCNICA, desde que atendam aos requisitos 
solicitados; 

•   Não aceitos, para fins de comprovação da qualificação técnica da 
empresa na fase de habilitação e para efeito de pontuação na fase 
de Proposta Técnica, atestados de capacidade técnica emitidos em 
nome de empresa do mesmo grupo econômico da proponente. 
Entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico as 
empresas que tenham diretores, acionistas (com mais de 5% de 
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participação) ou representantes legais comuns e as que dependam 
econômica ou financeiramente de outra empresa ou a subsidiem e 
empresas sujeitas a uma mesma estrutura global, incluindo 
compartilhamento global de conhecimento, governança e políticas 
corporativas.  

 
           a.3.O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) 

timbrado(s) do(s) Órgão(s) ou da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), 
ou deverá(ão) conter carimbo do CNPJ do(s) mesmo(s), com a 
devida identificação do responsável pela assinatura do atestado. 

 
          a.4.O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser 

apresentado(s) em nome da empresa, com CNPJ da matriz e/ou 
da(s) filial(ais) do licitante. 

 
          a.5. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) 

pelo próprio licitante, isto é, somente serão considerados atestados 
de capacidade técnica assinados pelo cliente final receptor direto dos 
serviços. 

 
a.3. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) timbrado(s) do(s) 

Órgão(s) ou da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá(ão) conter carimbo 
do CNPJ do(s) mesmo(s), com a devida identificação do responsável pela 
assinatura do atestado. 

 
a.4. O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s) em nome 

da empresa, com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante.  
 
a.5. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo próprio 

licitante, isto é, somente serão considerados atestados de capacidade técnica 
assinados pelo cliente final receptor direto dos serviços. 

 
b) Prova de Registro no Conselho Regional de Administração - CRA, ou no Conselho 

Regional de Contabilidade – CRC, ou no Conselho Regional de Economia - Corecon, 
constando o nome do Responsável Técnico de nível superior, na forma da lei. 

 
9.1.2.4. Qualificação Econômico-Financeira : 

 
a) 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. 

   
               a.1.Serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço Patrimonial 

(inclusive o Balanço de Abertura) e a Demonstração Contábil do 
Resultado do Último Exercício Social, assim apresentados:  

 
• Para sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade 

Anônima): publicados em Diário Oficial ou em jornal de grande 
circulação ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta 
Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão 
equivalente. 
 

• Para as demais empresas: cópias legíveis e autenticadas do 
Balanço Patrimonial e a demonstração do resultado do último 
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exercício social, com os respectivos termos de abertura e de 
encerramento registrados na Junta Comercial ou órgão 
equivalente. 

 
• Para empresas com menos de 1 (um) ano de existência: 

fotocópia do Balanço de Abertura devidamente registrado ou 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante 
ou em outro órgão equivalente; 

 
           a.2.O Balanço Patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) e a 

Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social 
deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrados no Conselho Regional de 
Contabilidade. 

 
b) Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da 

aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitado o licitante que 
apresentar resultado igual ou maior que 1 (um), em todos os índices aqui 
mencionados: 

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
LC =  Ativo Circulante 
         Passivo Circulante 
 
b.1.Reserva-se à Comissão Permanente de Licitação o direito de efetuar os 

cálculos, caso o memorial dos cálculos dos índices não seja apresentado. 
 

c) Prova de possuir Patrimônio Líquido ou Capital Social mínimo referente a 10% (dez 
por cento) do valor total estimado da contratação. 
 

d) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da 
sede do licitante, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física. 

 
9.1.2.5. Declaração de que não possui em seu quadro de funcionários menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos, conforme inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93. 

 
9.1.2.6. Declaração, nos termos do Anexo VII, de que o licitante cumpre os requisitos 

estabelecidos na Lei Complementar n.º 123/2006, e se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso.  

 
9.1.2.7. Declaração de elaboração independente de proposta, nos termos do Anexo 

VIII. 
 
9.1.2.8. Declaração de Fatos Impeditivos, nos termos do Anexo IX. 
 

9.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 
em nome do licitante, devendo ser observado: 

 
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome do mesmo; 
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b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles que, comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome 
da matriz. 

 
9.3. Para fins de habilitação, os documentos que não possuírem prazo de validade deverão 

possuir data de emissão de no máximo 180 (cento e oitenta) dias,  tendo como referência a 
data de abertura dos envelopes de nº 01 – “Habilitação”.   

 
9.3.1. Não se enquadram no subitem  9.3 os documentos que, pela própria natureza, não 

apresentam prazo de validade, inclusive quanto aos atestados de capacidade técnica. 
 
9.4. As microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e sociedade cooperativas 

equiparadas deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme previsto no art. 43 
da LC nº 123/06. 

 
9.4.1.  Para efeito da comprovação referida no subitem acima poderá ser admitida a certidão 

constante do CRC – Certificado de Registro Cadastral/SUCAF. 
 

9.4.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a devida 
regularização ocorrerá conforme disposto no subitem 14.5. 

 
9.5. A regularidade da situação do licitante no SUCAF será confirmada por meio de consulta on-

line ao Sistema. Procedida a consulta, serão impressos relatórios de situação de cada 
participante.  

 
9.6. Os documentos exigidos nos subitens acima deverão ser apresentados em original ou cópia 

autenticada por cartório competente ou ainda cópia simples acompanhada do original para 
autenticação por servidor do órgão licitante. 
 
9.6.1. Serão aceitas somente cópias legíveis. 
 
9.6.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.  
 
9.6.3. Os documentos estrangeiros deverão ser apresentados na sua língua original e 

acompanhados da respectiva tradução juramentada para a língua portuguesa, 
devidamente consularizada, salvo documento emitido em países cujo idioma oficial seja 
o português. 

 
10. DA PROPOSTA TÉCNICA – DIRETRIZES 
 
10.1. A proposta técnica deverá ser impressa em 01 (uma) via, em papel timbrado da Proponente, 

contendo sua razão social, CNPJ e endereço completo. 
 
10.2. Todas as páginas devem estar numeradas e rubricadas, e a última página assinada pelo 

representante legal da empresa. 
 
10.3. A proposta, incluindo todos os documentos Anexos, sob pena de serem desconsideradas, 

não poderão estar incompletas e nem apresentar emendas, acréscimos, borrões, rasuras, 
ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem 
lesões ao direito dos demais Proponentes, prejuízo à Administração ou não impedirem a 
exata compreensão de seu conteúdo. Deverão ainda possuir linguagem clara, e que não 
dificulte o seu preciso entendimento. 

 
10.3.1. Os documentos estrangeiros deverão ser apresentados na sua língua original e 

acompanhados da respectiva tradução juramentada para a língua portuguesa, 
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devidamente consularizada, salvo documento emitido em países cujo idioma oficial 
seja o português. 

 
10.4. Os documentos da Proposta Técnica deverão ser apresentados, preferencialmente, 

encadernados. 
 
10.5. A Proposta Técnica deverá ser compreendida por dois planos técnicos: Primeiro Plano 

Técnico - PT1 – Experiência da Empresa, e Segundo Plano Técnico - PT2 – Experiência da 
Equipe de Projeto. 

 
10.6.  No que diz respeito à qualificação esperada da Proponente para PT1 e PT2, os requisitos 

para pontuação nos domínios de conhecimento são descritos no subitem 10.7 a seguir. 
 
10.7. Apresentação de Atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoa jurídica de direito 

público, inclusive sociedade de economia mista, ou privado, que comprovem a experiência 
do proponente em cada um dos domínios abaixo relacionados, observados os seguintes 
requisitos específicos para cada domínio: 

 
Domínio  Requisitos  

(A) 
EGP - 

Escritório de 
Gerenciamento 

de Projetos  

Comprovação de experiência anterior em projetos que contaram com 
atividades de instituição de Escritório de Gerenciamento de Projetos 
pela Proponente, utilizando a metodologia baseada no PMBoK (Project 
Management Body of Knowledge) do instituto PMI (Project Management 
Institute) e abrangendo, no mínimo, 5 das esferas de gestão abaixo:  

• Gestão de Prazo; 
• Gestão de Integração do Projeto; 
• Gestão de Custos;  
• Gestão de Riscos; 
• Gestão de Recursos Humanos;  
• Gestão de Qualidade;  
• Gestão de Comunicação; 
• Gestão de Contratos e Aquisições; 
• Gestão de Escopo. 

 (B) 
Desenho de 
Processos 

Comprovação de experiência anterior em projetos de desenho ou 
redesenho de no mínimo 5 (cinco) processos, com suporte de 
ferramenta reconhecida de mercado utilizando notação BPMN, 
abrangendo pelo menos 2 (dois) dos quesitos abaixo:  
• Diagnóstico e análise de processos; 
• Modelagem e redesenho de processos utilizando metodologia Lean 
Six Sigma; 
• Planejamento de implantação; 
• Implantação e/ou suporte à implantação de processos operacionais. 

(C)  
Gestão de 

Indicadores de 
Desempenho 

ou 
Performance 

(KPI’s) 

Comprovação de experiência anterior em projetos de definição, 
implantação e monitoramento / acompanhamento de uma estrutura de 
gestão de um conjunto formado por, no mínimo, 10 (dez) indicadores de 
desempenho. 
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Domínio  Requisitos  

(D) 
Verificação de 
Indicadores de 
Desempenho 

ou 
Performance 

(KPI’s) 

Comprovação de experiência anterior em projetos de aferição ou 
verificação, envolvendo medição de conjunto de mais de 10 indicadores 
de desempenho, em serviços prestados em contratos (públicos ou 
privados) no valor de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões 
de reais). 
Nota: Para fins de comprovação de valor de contrato  será admitido 
o somatório de atestados com projetos cujo valor mí nimo, de pelo 
menos um atestado, seja de R$ 150.000.000,00 (cento  e cinquenta 
milhões de reais). Não serão admitidos documentos d e 
comprovação cujo valor seja inferior a R$ 100.000.0 00,00 (cem 
milhões de reais). 

(E)  
TI - Segurança 
da Informação 

Comprovação de experiência anterior em projetos de análise de 
vulnerabilidade em ambientes de Tecnologia da Informação, sob o ponto 
de vista de segurança da informação. 

(F) 
TI - Ferramenta 

de Business 
Intelligence 

Implantação de solução de BI abrangendo pelo menos 3 (três) dos 
requisitos abaixo: 
• Análise/ Desenho dos processos de DW (Data Wharehouse); 
• Configuração/ construção da solução; 
• Implantação / testes; 
• Suporte ao usuário. 

(G) 
Análise de 
Custeio - 
Gestão 

Estratégica de 
Suprimentos 

Projetos de prestação de serviços de gestão estratégica de suprimentos 
com a 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. 

Nota: Entende-se por família de compras o agrupamen to de 
materiais ou serviços relacionados entre si, que co mpartilhem de 
uma ou mais das seguintes características: 

• São fornecidos por empresas de um mesmo segmento de 
mercado; 

• O nível de agregação destes materiais e serviços permite um 
volume de compras relevantes, economicamente atrativo para os 
fornecedores; 

• As famílias de compra estimulam a competição entre os 
fornecedores e consequentemente aquisições e contratações 
mais vantajosas para a Administração Pública; 

• São despesas com materiais e serviços de natureza recorrentes. 

(H) 
Modelagem de 

Projetos de 
Concessão 
e Análise 
técnica e 

econômico-
financeira de 

Modelagem de projetos de Parceria Público Privada: projeto de 
prestação de serviços de modelagem e estruturação de PPP que 
envolva investimentos (despesas de capital ou capital expenditure – 
CAPEX) de, no mínimo, R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), 
compreendendo minimamente: 
 
• Construção de sistema de mensuração de desempenho;  
• Elaboração de caderno de encargos;  
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Domínio  Requisitos  
reequilíbrio de 

contrato 
• Definição dos mecanismos de pagamento;  
• Definição de mecanismos de garantia; 
• Elaboração dos modelos de receita, custos (running costs) e 
investimento do empreendimento; 
• Estudo de viabilidade técnico-econômica (EVTE) do empreendimento;  
• Construção do plano de negócios referencial. 
 
(*) Somente será aceito se comprovado o êxito na im plantação do 
projeto, devendo o proponente informar que o contra to respectivo 
já foi assinado, através de cópia da publicação do mesmo em 
diário(s) oficial(is). 

 
10.8. Disposições gerais da proposta técnica: 
 

10.8.1. Para fins de pontuação dos Planos Técnicos 1 e 2 (PT1 e PT2), serão aceitos 
apenas os atestados de capacidade técnica de projetos finalizados ou em 
andamento, com duração mínima de 6 (seis) meses completos. 

 
10.8.2. O(s) atestado(s) de capacidade técnica solicitado(s), seja para PT1 ou PT2, 

deverá(ão) obrigatoriamente conter: 
 

•  Razão social e dados de identificação da instituição emitente (com CNPJ); 

•  Data de início da prestação dos serviços; 

•  Data de término da prestação dos serviços, para contratos já encerrados, ou data 
prevista para conclusão, quando se tratar de contratos em andamento (com tempo 
mínimo de execução de seis meses); 

•  Descrição do escopo dos serviços prestados pela Proponente, de forma a 
comprovar as experiências específicas nos domínios indicados no subitem 10.7; 

� Esta descrição deverá conter dados que permitam o amplo entendimento dos 
trabalhos realizados, bem como aferir o grau de sua compatibilidade, semelhança 
ou afinidade com o objeto licitado e com os domínios de qualificação técnica aqui 
apresentados; 

•  Nome e cargo/função, da pessoa de contato por parte da sociedade atestante, isto 
é, do cliente tomador dos serviços; 

•  Data de emissão do atestado; 

•  Assinatura da pessoa de contato por parte da sociedade atestante. 

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. 

 
10.8.4. A proponente não poderá apresentar atestados emitidos em favor de empresas por 

ela subcontratadas, embora sejam aceitos atestados/vinculação com CNPJ da sua 
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matriz e/ou de qualquer filial. 
 
10.8.5. Será permitida a apresentação de mais de um atestado emitido pela mesma pessoa 

jurídica. 
 
10.8.6. Não será permitida a apresentação de atestados de empresas do mesmo grupo 

econômico da Proponente. 
 

•  Entende-se por parte de um mesmo grupo econômico as empresas que tenham 
diretores, acionistas (com mais de 5% de participação) ou representantes legais 
comuns e as que dependam econômica ou financeiramente de outra empresa ou 
a subsidiem e empresas sujeitas a uma mesma estrutura global, incluindo 
compartilhamento global de conhecimento, governança e políticas corporativas. 

 
10.8.7. Serão aceitos os atestados de capacidade técnica emitidos pelas pessoas jurídicas 

contratantes e que tenham sido impactadas diretamente pelos serviços da 
Proponente, não sendo aceitos atestados emitidos pela própria Proponente. 

 
•  Entende-se por impacto direto a pessoa jurídica que tenha participado do projeto e 

contribuído nas definições e validações dos resultados do trabalho executado pela 
Proponente. 

 
10.8.8. A Proponente deverá apresentar o Anexo II – Tabela de Proposta Técnica PT1 e o 

Anexo III – Tabela de Proposta Técnica PT2, preenchidos de acordo com os 
atestados apresentados. 

 
• A licitante poderá pontuar nos diversos domínios com o mesmo atestado. 

 
10.8.9. Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica emitidos em órgãos, 

entidades ou empresas, inclusive sociedades de economia mista, sediadas no Brasil, 
com receita bruta anual maior ou igual a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de 
reais) ou que possuam ativo total superior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta 
milhões de reais). Esta necessidade de comprovação não se aplica às entidades 
integrantes da Administração Pública direta, exceto no caso de atestados emitidos 
por prefeituras municipais em que é exigido que as mesmas possuam, no mínimo, 
500.000 (quinhentos mil) habitantes. 

 
10.8.10. Será facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente da proposta. 

 
10.8.11. Para fins de contabilização de prazos de experiência, considerar-se-á 1 (um) dia 

igual a 8 (oito) horas, 1 (uma) semana igual a 40 (quarenta) horas e 1 (um) mês 
igual a 176 (cento e setenta e seis) horas. 

 
• Será admitida para um único profissional a carga horária máxima diária de 8 

(oito) horas, limitada a 40 (quarenta) horas semanais, independentemente do 
número de atestados apresentados em favor deste profissional. 

• A jornada diária será verificada considerando o período coincidente de todos os 
atestados apresentados em favor do profissional.  

• Todos os atestados de um único profissional que individualmente ou somados 
ultrapassarem o limite diário de horas estabelecido em um mesmo período serão 
desconsiderados para fins de pontuação. 
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10.9. PLANO TÉCNICO 1 – qualificação e experiência da empresa proponente (PT1) 
 

10.9.1. Neste plano técnico deverá ser demonstrada a qualificação e experiência que o 
Proponente possui sobre o objeto desta licitação, comprovada por meio de: 

 
• Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica emitidos por pessoa 

jurídica de direito público, inclusive sociedade de economia mista, ou privado 
que comprove(m) a experiência da Proponente nos domínios relacionados no 
subitem 10.7, observadas as disposições do subitem 10.8. 

 
• Os atestados deverão ser numerados e organizados por domínio. Além disso, 

deverá ser preenchida a tabela de proposta técnica – PT1, conforme Anexo II – 
Tabela de Proposta Técnica PT1. 

 
10.9.2. A pontuação do PT1 obedecerá ao disposto no quadro abaixo: 

 

Item Domínio Peso do 
Domínio Quantidade Pontuação 

1 
EGP - Escritório de 
Gerenciamento de 

Projetos - PD1 
1,0 

02 projetos a 05 projetos 2 pontos 
06 projetos a 10 projetos 4 pontos 
11 projetos a 15 projetos 6 pontos 
16 projetos a 20 projetos 8 pontos 

Acima de 20 projetos 10 pontos 

2 Desenho de Processos 
- PD2 2,0 

02 projetos a 05 projetos 2 pontos 
06 projetos a 10 projetos 4 pontos 
11 projetos a 15 projetos 6 pontos 
16 projetos a 20 projetos 8 pontos 

Acima de 20 projetos 
 10 pontos 

3 

Gestão de Indicadores 
de Desempenho ou 

Performance (KPI’s) - 
PD3 

3,0 

02 projetos a 05 projetos 2 pontos 
06 projetos a 10 projetos 4 pontos 
11 projetos a 15 projetos 6 pontos 
16 projetos a 20 projetos 8 pontos 

Acima de 20 projetos 10 pontos 

4 

Verificação de 
Indicadores de 

Desempenho ou 
Performance (KPI’s) - 

PD4 

4,0 

02 projetos a 05 projetos 2 pontos 
06 projetos a 10 projetos 4 pontos 
11 projetos a 15 projetos 6 pontos 
16 projetos a 20 projetos 8 pontos 

Acima de 20 projetos 10 pontos 

5 TI - Segurança da 
Informação - PD5 3,0 

02 projetos a 03 projetos 2 pontos 
04 projetos a 05 projetos 4 pontos 
06 projetos a 07 projetos 6 pontos 
08 projetos a 09 projetos 8 pontos 

10 ou mais projetos 10 pontos 

6 
TI - Ferramenta de 

Business Intelligence - 
PD6 

2,0 

02 projetos a 03 projetos 2 pontos 
04 projetos a 05 projetos 4 pontos 
06 projetos a 07 projetos 6 pontos 
08 projetos a 09 projetos 8 pontos 

10 ou mais projetos 10 pontos 

7 
Análise de Custeio - 

Gestão Estratégica de 
Suprimentos – PD7 

2,0 

02 projetos a 05 projetos 2 pontos 
06 projetos a 10 projetos 4 pontos 
11 projetos a 15 projetos 6 pontos 
16 projetos a 20 projetos 8 pontos 
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Item Domínio Peso do 
Domínio Quantidade Pontuação 

Acima de 20 projetos 10 pontos 

8 

Modelagem de 
Projetos de 

Concessão e Análise 
técnica e econômico-

financeira de 
reequilíbrio de 
contrato – PD8 

3,0 

01 projeto 2 pontos 

02 projetos 4 pontos 

03 projetos 6 pontos 

04 projetos 8 pontos 

5 ou mais projetos 10 pontos 

 
10.9.3. Para cada atestado emitido por pessoa jurídica de direito público, inclusive 

sociedade de economia mista, será concedido um fator de bonificação por atestado 
aceito conforme tabela abaixo: 

 

Item Domínio 

Bonificação por atestado emitido por 
pessoa jurídica de direito público, 
inclusive sociedade de economia 

mista 

Bonificação 
Máxima 

1 
EGP - Escritório de 

Gerenciamento de Projetos 
- PD1 

1 (um) ponto por atestado 5 pontos 

2 
Desenho de Processos - 

PD2 
1 (um) ponto por atestado 5 pontos 

3 
Gestão de Indicad ores de 

Desempenho ou 
Performance (KPI’s) - PD3 

1 (um) ponto por atestado 5 pontos 

4 
Verificação de Indicadores 

de Desempenho ou 
Performance (KPI’s) - PD4 

1 (um) ponto por atestado 5 pontos 

5 
TI - Segurança da 
Informação - PD5 

1 (um) ponto por atestado 5 pontos 

6 
TI - Ferramenta de 

Business Intelligence - PD6  
1 (um) ponto por atestado 5 pontos 

7 
Análise de Custeio - Gestão 
Estratégica de Suprimentos 

– PD7 
1 (um) ponto por atestado 5 pontos 

8 

Modelagem de Projetos de 
Concessão e Análise 
técnica e econômico-

financeira de reequilíbrio 
de contrato – PD8 

1 (um) ponto por atestado 5 pontos 

 
10.9.4. Apenas 1 (um) ponto adicional será concedido na nota final do PT1 para cada 

atestado apresentado emitido por pessoa jurídica de direito público, inclusive 
sociedade de economia mista. 

 
10.9.5. Para o domínio “Verificação de Indicadores de Desempenho ou Performance 

(KPI’s) - PD4”, um mesmo atestado poderá conferir mais de um ponto, conforme 
regra apresentada na tabela do item 10.9.3. 

 
10.9.6. A pontuação final do PT1 será dada pela multiplicação das notas obtidas em cada 
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um dos domínios acima pelos respectivos pesos, acrescida da pontuação adicional 
indicada no item 10.9.3, conforme equação a seguir: 

 
PT1 = [( PD1) * 1,0 + (PD2 + PD6 + PD7) * 2,0 + (PD3 + PD5 + PD8) * 3,0 + (PD4) * 4,0 ] 
+ PAP] * (1/24) 

 
Onde: 

 
PT1: Nota do Primeiro Plano Técnico, sendo a nota m áxima igual a 10 (dez) pontos 
PDi: Pontuação do domínio “i” 
PAP: Pontuação relativa à bonificação por atestados  emitidos por pessoa jurídica de 

direito público, inclusive sociedade de economia mi sta, observados os limites 
de Bonificação Máxima por domínio definidos no item  10.9.3. 

Nota:  A soma das notas máximas é de 240. A divisão por 24 se justifica para manter a 
pontuação na base 10.  

 
10.10. PLANO TÉCNICO 2 – Equipe do Projeto (PT2)  

 
10.10.1. Neste plano técnico deverá ser demonstrada a experiência o grau de escolaridade 

e vínculo do profissional com a Licitante, comprovada por meio de: 
 

10.10.1.1. Experiência, por meio de atestados de capacidade técnica. 
  

10.10.1.1.1. Os atestados deverão ser organizados e numerados demonstrando 
e comprovando as experiências indicadas para cada profissional. 
Deverá ser apresentado um índice indicando a relação dos 
atestados apresentados para cada domínio técnico. Além disso, 
deverá ser preenchida a tabela de proposta técnica – PT2, 
conforme Anexo III – Tabela de Proposta Técnica PT2. 

 
10.10.1.1..2. Um mesmo atestado poderá ser utilizado para justificar a 

experiência de profissionais distintos. Neste caso, o atestado 
deverá ser replicado para cada profissional, sendo que em cada um 
deverá constar o nome do profissional cuja experiência for 
comprovada. 

 
10.10.1.2. Grau de escolaridade  

 
10.10.1.2.1. Comprovado por meio de diploma ou declaração de conclusão de 

curso emitida pela instituição de ensino. 
 

10.10.1.3. Vínculo do profissional  
 

10.10.1.3.1.  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. 

 
10.10.2. Para efeito de avaliação e pontuação neste plano técnico, a equipe técnica deverá 

ser composta, somente e obrigatoriamente, por 10 (dez) profissionais. 
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10.10.3. Será considerado somente o período de participação de cada profissional no 
projeto atestado pelo cliente, portanto, necessariamente deverá vir indicado o 
tempo de participação de cada profissional no projeto, bem como a indicação 
do(s) domínio(s) de atuação. Caso não venha esta informação, o atestado não 
será considerado para efeito de pontuação técnica. 

 
10.10.4. A Proponente poderá pontuar nos diversos domínios com o mesmo atestado. 
 
10.10.5. Não será obrigatório que os atestados dos profissionais envolvidos no projeto 

sejam oriundos de serviços prestados pela Proponente, desde que tais atestados 
obedeçam aos mesmos critérios estabelecidos no item 10.7. 

 
10.10.6. Para fins de contabilização de horas de experiência, considerar-se-á 1 (um) dia 

igual a 8 (oito) horas, 1 (uma) semana igual a 40 (quarenta) horas e 1 (um) mês 
igual a 176 (cento e setenta e seis) horas. 

 
• Será admitida por um único profissional a carga horária máxima diária de 8 (oito) 

horas, limitada a 40 (quarenta) horas semanais, independentemente do número 
de atestados apresentados em favor deste profissional. 

• A jornada diária será verificada considerando o período coincidente de todos os 
atestados apresentados em favor do profissional.  

• Todos os atestados de um único profissional que individualmente ou somados 
ultrapassarem o limite diário de horas estabelecido em um mesmo período serão 
desconsiderados para fins de pontuação. 

 
10.10.7. A pontuação do PT2 será concedida em função do somatório de horas de 

experiência de todos os profissionais da equipe nos domínios técnicos de 
conhecimento indicados no subitem 10.7 e obedecerá ao disposto no quadro 
abaixo: 

 
Somatório de horas de experiência de todos os 
atestados da equipe (Exp) 

Pontuação  

30.000h < Exp <= 47.500h 20 pontos 
47.500h < Exp <= 65.000h 40 pontos 
65.000h < Exp <= 82.500h 60 pontos 
82.500h < Exp <= 100.000h 80 pontos 
Exp > 100.000h 100 pontos 

 
10.10.7.1 Será obrigatória, para a obtenção da pontuação acima, a apresentação 

de profissionais entre os 10 (dez) indicados que comprovem as seguintes 
certificações: 

 
a) PMP – Project Management Professional emitida pelo órgão PMI – 

Project Management Institute, ou outra titulação equivalente emitida 
por entidade congênere; 

 
b) Segurança de TI (CISSP, CISA ou AUDITOR LIDER BS7799 ou outra 

titulação equivalente emitida por órgão competente); 
 
c) Governança de TI (COBIT ou ITIL MANAGER ou CGEIT ou outra 

titulação equivalente emitida por órgão competente). 
 

10.10.8.  Para que seja concedida pontuação à Proponente, o somatório do(s) atestado(s) 
deverá demonstrar a experiência profissional da equipe em todos os domínios 
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mencionados no subitem 10.7, e cada domínio deverá contar com, no mínimo, 
2.112 (duas mil cento e doze) horas de experiência. 

 
10.10.9.  Para cada 2.112 (duas mil, cento e doze) horas de experiência de um recurso 

em um dos domínios indicados no subitem 10.7 apresentadas em atestado 
emitido por pessoa jurídica de direito público, inclusive sociedade de economia 
mista, será concedida a bonificação de mais 2,5 (dois e meio) pontos na nota 
final do PT2. 

 
10.10.10. A atribuição de pontuação adicional está limitada a 50 (cinquenta) pontos. 
 
10.10.11. A pontuação final do PT2 será dada pela soma da nota referente à experiência 

dos recursos em horas e da pontuação extra, indicada no item 10.10.9, conforme 
equação abaixo: 

 
PT2 = [PH + PAP] x (1/15) 

 
Onde: 

 
PT2:  Nota do Segundo Plano Técnico, sendo a pontuação máxima igual a 10 

(dez) pontos. 

PH:  Pontuação referente ao somatório de horas de experiência dos recursos 
conforme subitem 10.10.7. 

PAP: Soma da pontuação extra conferida conforme subitem 10.10.9. 

 
10.11. CÁLCULO DA NOTA FINAL DA PROPOSTA TÉCNICA 
   

10.11.1. Será adotada a seguinte fórmula para cálculo da pontuação final da proposta 
técnica: 

 
PT (final) = (0,6 X PT1 + 0,4 X PT2) 
 
Onde: 
  

PT = pontuação da Proposta Técnica 
PT1 = nota do plano PT1 
PT2 = nota do plano PT2 

 
10.11.2. A pontuação da proposta técnica poderá ser no máximo duas casas decimais, 

sendo o arredondamento final feito de acordo com a regra que segue: dígitos de 1 a 
4 arredonda-se para baixo; dígitos de 5 a 9 arredonda-se para cima. Os 
arredondamentos serão feitos até se chegar às duas casas decimais.  

 
11. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
11.1.  A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, sem emendas, acréscimos, borrões, 

rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, ter suas páginas numeradas e rubricadas, e a 
última assinada pelo representante legal do licitante, sob pena de desclassificação, salvo se, 
inequivocamente, as falhas não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo. 

 
11.1.1.Quando da formulação da proposta de preços, o licitante deverá levar em 

consideração todas as exigências, condições e especificações previstas neste edital 
e seus anexos. 

 
11.2. A proposta de preços deverá conter: 
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11.2.1. Razão social, n.ºdo CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do licitante; 

 
11.2.2. Modalidade e número da licitação; 

 
11.2.3. Especificação/descrição sucinta do objeto licitado, conforme exigência deste edital e 

anexos; 
 
11.2.4. Preços unitários propostos para cada etapa dos serviços relativos à execução do 

objeto desta licitação, entendendo-se que neles estarão incluídos todos tributos, 
encargos sociais, despesas e quaisquer outros ônus que possam ocorrer. Preço da 
taxa horária para o Banco de Horas (7.000 horas) Etapa III, preço global da proposta, 
conforme modelo de proposta de preços constante do Anexo V. 

 
11.2.5. Declaração de validade da proposta de 60 (sessenta) dias. 

 
11.3. 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 contrat o. Na mesma declaração, 
também firmará o compromisso de conferir tratamento  confidencial a todas as 
informações a que tiver acesso em função da execuçã o do objeto. 

 
11.4. Os valores da proposta deverão ser apresentados em moeda nacional, em algarismo e por 

extenso, com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 
 
11.5. As propostas não poderão impor condições ou conter opções. 
 
11.6.Somente serão aceitas propostas que atenderem integralmente as especificações técnicas e 

condições impostas neste edital e anexos. 
 
11.7. A proposta de preços não poderá exceder o valor global de R$ 13.885.140,00 (treze 

milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta reais), inclusos todos os tributos, 
encargos sociais, despesas e quaisquer outro ônus que porventura possam recair sobre a 
prestação de serviço, objeto deste edital.  

 
11.7.1 O valor para cada um dos produtos deve respeitar a proporção estabelecida nas 
diretrizes para a proposta de preço.  

 
11.8.  Será atribuída nota 10 (dez) à proposta de menor preço total para a execução dos serviços 

deste Edital, atribuindo-se, às demais propostas de preços, notas inversamente 
proporcionais à sua respectiva classificação, por preço, em relação à proposta que receber 
nota 10 (dez), de acordo com a seguinte fórmula: 

 
), 

 
Onde: 

 
NC = Nota Comercial da Proposta de Preços 

Po = Menor preço entre as propostas. 
P = Preço da proposta em exame. 

 
11.9. Serão desclassificadas as propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim sendo 

consideradas aquelas que se enquadrem no parágrafo primeiro do artigo quarenta e oito da 
lei 8.666/93. 
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11.9. O valor para cada um dos produtos deverá respeitar a proporção estabelecida nas 
diretrizes abaixo para a proposta de preço.  

 
Tabela Resumo – Estimativa de  Peso das Etapas no Total do Contrato 

 
Etapa Descrição  Peso 

I Estruturação 12,00% 
II Operação 70,00% 
III Análises Econômico-Financeiras 18,00% 

 
11.9.1.Caso o licitante não respeite a proporção acima estabelecida, poderá ser 

convocado pela Comissão Permanente de Licitações para proceder a devida 
adequação em sua proposta, sob pena de desclassificação. 

 
11.10. As propostas não poderão impor condições ou conter opções. 
 

11.11. Somente serão aceitas as propostas que atenderem integralmente as especificações 
técnicas e condições impostas neste Edital e seus anexos. 

 
12. DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA 
 
12.1. A concorrência será tipo TÉCNICA E PREÇO e será considerado vencedor o licitante que 

obtiver a maior nota final. 
 

a) Será considerado vencedor, ou primeiro colocado, o Licitante que, atendendo às 
exigências do Edital, obtiver a maior soma de pontos nos fatores de apuração das 
propostas técnica e de preço. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, 
observar-se-á o disposto no §2º do art. 45 da Lei nº 8.666/93. 

 
b) Serão consideradas no resultado das fórmulas de pontuação apenas duas casas 

decimais, com critério de arredondamento da terceira para a segunda casa decimal 
(ex: 9,225 = 9,23 ou 9,224 = 9,22 ou 9,226 = 9,23). 

 
c) A pontuação final Técnica e Preço do Licitante será sobre o resultado da seguinte 

expressão:  
 

 
 

Onde: 
 

 

 

 
 

d) Não serão consideradas em favor dos Licitantes informações, bem como outros 
documentos, julgados incompletos ou de interpretação duvidosa. 

 
e) Serão rejeitadas as propostas incompletas em virtude de omissões ou insuficiência de 

informações, bem como aquelas que contenham limitações ou condição 
substancialmente contrastante com as disposições deste Edital e seus anexos. 
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f)  Poderão ser aceitas PROPOSTAS em que se constatem apenas erros de cálculos 
na Planilha de Preços, reservando-se à Comissão o direito de corrigi-las na forma 
seguinte: 

 
• Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente será 

aceito pela Comissão, mantendo-se o preço unitário e quantidade, corrigindo-se o 
resultado do produto. 

 
• Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se o 

total proposto pelo total corretamente calculado. 
 

• A Comissão terá autoridade para proceder a tais correções, que serão destacadas na 
Proposta Comercial e lavrada uma Ata da Comissão relatando as correções 
efetuadas. 

 
g) Preço total, resultante da revisão processada na forma do subitem anterior, será 

considerado como PREÇO DA PROPOSTA e consequentemente o valor do contrato, 
caso a PROPOSTA do Licitante, corrigida, seja considerada como a vencedora do 
certame. 
 

h) O resultado do julgamento das propostas será divulgado através de publicação no 
Diário Oficial do Município, aguardando-se o prazo recursal. 

 
13. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
13.1. O critério de julgamento das propostas será o de TÉCNICA E PREÇO, para a prestação do 

serviço objeto desta licitação, observadas as exigências deste edital e seus anexos, bem 
como o preço estimado para a contratação.  

 
13.2. Será considerado vencedor o licitante que obtiver a maior nota final e em caso de empate 

serão adotados os critérios previstos na legislação pertinente. 
 
14. DOS PROCEDIMENTOS 
 
14.1. No dia e hora fixados, a Comissão Permanente de Licitações procederá à abertura dos 

envelopes “Habilitação” dos licitantes. 
 
14.2. A Comissão Permanente de Licitação examinará os documentos e considerará habilitados 

os licitantes que satisfizerem às exigências constantes deste Edital, inabilitando-os em caso 
contrário. 

 
14.2.1. A critério da Comissão Permanente de Licitações, a análise da documentação 

apresentada pelos licitantes poderá ser realizada reservadamente, sendo o 
julgamento publicado posteriormente no Diário Oficial do Município. 

 
14.3. Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo ou a 

idoneidade de documento apresentado ou que não impeça a cabal comprovação dos 
critérios de regularidade legalmente exigidos para habilitação do licitante. 

 
14.4. A inabilitação do licitante importa preclusão de seu direito de participar da fase subsequente. 
 
14.5. As microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e sociedades cooperativas 

equiparadas deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive 
os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem 
alguma restrição, conforme previsto no art. 43 da LC nº 123/06. 
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14.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
 

14.5.1.1.  A prorrogação do prazo para a regularização fiscal prevista no subitem 
14.5.1 dependerá de requerimento do interessado, devidamente 
fundamentado, dirigido à Comissão Permanente de Licitações.  

 
14.5.1.2.  O requerimento deverá ser apresentado dentro do prazo inicial de 05 

(cinco) dias úteis concedidos para a regularização fiscal. 
 
14.5.1.3. A não regularização da documentação fiscal por parte das MEs ou EPPs ou 
sociedades cooperativas equiparadas, no prazo previsto no subitem 14.5.1, implicará 
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na 
legislação aplicável, sendo facultado à administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar 
a licitação. 

 
14.6. A ocorrência de fato superveniente que possa acarretar inabilitação do licitante deverá ser 

comunicada imediatamente à Comissão Permanente de Licitações, no momento em que 
ocorrer. 

 
14.7. No caso de inabilitação de todos os interessados, a Comissão Permanente de Licitações 

poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, 
conforme disposto no §3º do artigo 48 da Lei nº 8.666/93. 

 
14.8. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitações, nos 
termos do § 6º do art. 43 da Lei nº 8.666/93. 

 
14.9. Havendo desistência expressa de todos os licitantes à interposição do recurso previsto no 

art. 109, I, “a”, da Lei nº 8.666/93, a Comissão Permanente de Licitação procederá à 
abertura dos envelopes "Proposta Técnica". 

 
14.10. Decorrido a fase recursal do JULGAMENTO TÉCNICO, será publicado no Diário Oficial o 

dia, hora e local da sessão de abertura dos envelopes de nº 3 – “Proposta de Preços”. 
 
14.11. Não será causa de desclassificação de proposta a mera irregularidade formal que não afete 

o seu conteúdo ou a sua idoneidade ou que não impeça a cabal comprovação das 
exigências e condições previstas neste edital. 

 
14.12.  A Comissão Permanente de Licitação promoverá o julgamento e classificação das 

propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes deste edital. 
 
14.13. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-á o disposto no § 2º do art. 

45 da Lei nº 8.666/93. 
 
14.14. No caso da empresa que apresentou a proposta de menor valor não se enquadrar como 

ME ou EPP ou sociedades cooperativas equiparadas e existir na disputa beneficiários da 
Lei Complementar nº 123/06 cujas propostas forem até 10% superiores à proposta de 
menor valor, estes serão classificados na ordem crescente relativamente aos valores de 
suas propostas, procedendo-se da seguinte forma: 
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14.14.1.  A Comissão Permanente de Licitações convocará a ME ou EPP ou sociedades 
cooperativas equiparadas mais bem classificada para apresentar proposta que 
cubra a proposta de menor valor, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, sob pena 
de preclusão. 

 
14.14.2.  Tendo a ME ou EPP ou sociedades cooperativas equiparadas mais bem 

classificada declinado do direito previsto no subitem anterior, serão convocadas 
as demais MEs ou EPPs ou sociedades cooperativas equiparadas, classificadas 
conforme subitem 14.14, beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, para, 
sucessivamente, apresentarem proposta de preço que cubra a proposta de 
menor valor. 

 
14.14.3.  No decorrer do certame licitatório, caso ocorra a desclassificação de propostas 

de licitantes que não atenderem às condições deste edital, será novamente 
verificada a hipótese prevista na Lei Complementar nº 123/2006 com a adoção 
dos procedimentos previstos neste subitem.  

 
14.14.4. No caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs ou EPPs ou 

sociedades cooperativas equiparadas, será realizado sorteio entre elas para que 
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

 
14.15. Não serão consideradas as propostas que apresentarem valores irrisórios ou 

manifestamente inexequíveis, nos termos do inciso II do art. 48 da Lei nº 8.666/93. 
 
14.16.  No caso de desclassificação de todas as propostas, a Comissão Permanente de Licitação 

poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas, 
conforme disposto no §3º do artigo 48 da Lei nº 8.666/93. 

 
14.17. A critério da Comissão Permanente de Licitações, a análise da documentação e da 

proposta apresentada pelos licitantes poderá ser realizada reservadamente, sendo o 
julgamento publicado posteriormente no Diário Oficial do Município. 

 
14.18. Todos os documentos e propostas serão rubricados, preferencialmente, pelos licitantes 

presentes e pela Comissão Permanente de Licitação. 

14.19. Qualquer manifestação a respeito de habilitação de licitantes ou impugnação de propostas, 
pelos interessados, poderá ser feita durante as reuniões, no momento determinado para tal 
pela Comissão Permanente de Licitação. 

 
15. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 
 
15.1. É facultado ao licitante, nos termos dos artigos 41 e 109 da Lei n.º 8.666/93 a interposição 

de: 
 

15.1.1. IMPUGNAÇÃO ao edital, pelo licitante, até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes “Habilitação”, em face de vícios ou irregularidades porventura 
nele existentes. 

 
15.1.2. IMPUGNAÇÃO ao edital, por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da 

data fixada para abertura dos envelopes “Habilitação”, por irregularidades na 
aplicação da Lei nº 8.666/93. 

 
15.1.3. RECURSO, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato ou da 

lavratura da ata pela Comissão Permanente de Licitação, dos seguintes atos: 
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a) Habilitação e/ou inabilitação dos licitantes e classificação e/ou desclassificação 
das propostas, dirigido ao Secretário Municipal Adjunto de Gestão Administrativa 
por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, que poderá reconsiderar a 
decisão ou mantendo-a, fazê-la subir ao Secretário devidamente informado, para 
decisão.  
 

b) Da anulação ou revogação deste Edital, dirigido ao Secretário Municipal de 
Finanças por intermédio do Secretário Municipal Adjunto de Gestão 
Administrativa que poderá reconsiderar a decisão ou mantendo-a, fazê-la subir ao 
Secretário Municipal de Finanças.  

 
15.1.4. REPRESENTAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação, da qual não caiba recurso hierárquico dirigido 
à autoridade superior àquela que praticou o ato. 

 
15.2. O recurso previsto na alínea “a” o subitem 15.1.3 deste edital terá efeito suspensivo, 

podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, 
atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos. 

 
15.3. Não caberá mais de um recurso sobre a mesma matéria por parte de um mesmo licitante, 

bem como não caberá recurso em mesmo grau sobre matéria já decidida. 
 
15.4. Não serão acolhidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal, nem 

os recursos subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 
processo para representar a licitante. 

 
15.5. As razões de impugnação ao edital, as razões do recurso e as contrarrazões, quando 

propostas, deverão ser formalizadas por escrito e devem ser protocoladas junto à Gerência 
de Supervisão da Fase Externa de Licitação da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão 
Administrativa situada na Rua Espírito Santo, 605 – 15º andar, Centro - Belo Horizonte – 
MG, CEP 30.160-919, impreterivelmente no horário de atendimento, de 08:00 às 17:00 
horas.  

 
16. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
16.1.  Homologada a licitação será a adjudicatária convocada para assinar o contrato no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, contados da convocação, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

 
16.2.  Caso a adjudicatária possua qualquer vínculo contratual vigente com a Concessionária da 

PPP da Iluminação Pública no Município de Belo Horizonte, tal(is) contrato(s) deverá(ão) ser 
rescindido(s) antes da assinatura do Contrato de prestação de serviços de Verificação 
Independente. 

 
16.3. Quando da assinatura do contrato a adjudicatá ria deverá apresentar a Declaração nos 

termos do Anexo X.  
 
16.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo previsto no 

subitem anterior sujeita-a à penalidade de multa conforme estabelecido na letra “b” do 
subitem 18.1.2. 

 
16.5. Caso a adjudicatária não assine o contrato no prazo estabelecido pelo Contratante, é 

prerrogativa da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura o direito de adjudicar à 
segunda colocada o objeto licitado. 
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16.6.  Será de 60 (sessenta) meses a vigência do contrato, com início a partir da data de sua 
assinatura.       

 
16.7. O contrato a ser celebrado conterá, dentre suas cláusulas, as de Obrigações da Contratada 

e Obrigações do Contratante, conforme minuta - Anexo XI - parte integrante deste edital. 
 
16.8. Quando da assinatura do Contrato de prestação de serviço, a adjudicatária deverá estar 

devidamente cadastrada no SUCAF e comprovar a manutenção das condições de 
regularidade demonstradas para habilitação. 

 
16.8.1. Será de exclusiva responsabilidade da adjudicatária, providenciar seu cadastramento 

junto ao SUCAF, caso ainda não se encontre cadastrado, nos termos do Decreto 
Municipal 11.245/03. Quaisquer outros esclarecimentos podem ser obtidos pelo 
telefone (31) 3277-4677.  

 
16.9. As despesas com a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município “DOM” 

correrão por conta do Contratante. 
 
17. DAS CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
17.1. O cálculo do valor mensal para pagamento de cada etapa será: 

 
17.1.1. O valor mensal total devido referente à Etapa I – Estruturação será calculado de 

acordo com respectivos valores indicados na Proposta Comercial do Licitante e 
percentuais proporcionais atribuídos a cada produto, conforme estabelecido na 
Tabela 1. 

 
a) Percentuais referentes à Etapa I – Estruturação 

 

Tabela 1 - Produtos para pagamentos referentes à Et apa I – Estruturação 

Produto % por produto em Relação ao 
valor total da Etapa* 

% por produto em Relação 
ao valor total do projeto 

P1 5,82% 0,70% 
P2 16,24% 1,96% 
P3 16,24% 1,96% 
P4 5,14% 0,62% 
P5 5,14% 0,62% 
P6 5,14% 0,62% 
P7 5,14% 0,62% 
P8 5,14% 0,62% 
P9 5,14% 0,62% 
P10 5,14% 0,62% 
P11 5,14% 0,62% 
P12 5,14% 0,62% 
P13 5,14% 0,62% 
P14 5,14% 0,62% 
P15 5,14% 0,62% 

 
100,00% 12,00% 

* Os percentuais dizem respeito ao valor da proposta comercial referente à Etapa I - 
Estruturação 

 
17.1.2. O valor mensal total devido referente à Etapa II – Operação – será calculado de 

acordo com respectivos valores indicados na Proposta Comercial do Licitante e 
percentuais proporcionais atribuídos a cada produto, conforme estabelecido na 
Tabela 2. 
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a) Percentuais referentes à Etapa II - Operação 

 

Tabela 2 - Produtos para pagamentos referentes à Et apa II – Operação 

Produto Número 
de Meses  

% por produto em Relação 
ao valor total da Etapa* 

% por produto em Relação 
ao valor total do projeto 

P16 56 0,3571% 14,00 % 
P17 56 0,3571% 14,00 % 
P18 56 0,3571% 14,00 % 
P19 56 0,3571% 14,00 % 
P20 56 0,3571% 14,00 % 

 280 100,00% 70,00% 
 
*  Os percentuais dizem respeito ao valor da proposta comercial referente à 

Etapa II - Operação 
 
17.2. A cada mês, conforme os produtos entregues e aceitos no mês, deverá ser apresentada 

pela contratada a Nota Fiscal/Fatura correspondente, para atestamento e posterior 
pagamento. 

 
17.3. A Contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente.  
 
17.4. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a prestação dos serviços 

realizada e o período da execução. 
 
17.5. O pagamento será efetuado pela Gerência Administrativo Financeira da Secretaria Municipal 

de Obras e Infraestrutura no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do adimplemento de 
cada parcela/produto. 

 
17.6. Os dados bancários deverão ser informados pelo contratada no corpo da Nota Fiscal/Fatura. 
 
17.7. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento será 

contado a partir da sua reapresentação devidamente regularizada.  
 
17.8. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Município, incidirá 

correção monetária até o pagamento efetivo, processando-se o cálculo “pro rata die” com 
base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E / Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE) ou por outro índice oficial que vier a substituí-lo.  

 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
18.1.  O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência 

do Licitante e/ou da Adjudicatária/Contratada, sujeitando-a as seguintes penalidades, nos 
termos do art. 87, incisos I a IV, da Lei Federal 8.666/93 e Decreto Municipal 15.113/2013: 

 
         18.1.1. advertência; 
 

18.1.2. multa, a ser aplicada pela autoridade competente nos seguintes percentuais: 
 

a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, 
na entrega dos relatórios e/ou execução de demais produtos / serviços do 
contrato, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, 
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando 
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for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento 
fiscal. 
 

b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da 
licitação em caso de recusa do infrator em assinar o contrato. 
 

c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação, na 
hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir 
preceito normativo ou as obrigações assumidas, tais como: 

 
c.1) deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório; 
c.2)  desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Administração;  
c.3)  tumultuar a sessão pública da licitação;  
c.4)  propor recursos manifestamente protelatórios em sede de licitação;  
c.5)  deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação 

junto ao SUCAF, dentro do prazo concedido pela Administração Pública, 
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Administração; 

c.6)  deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na 
hipótese de o infrator enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 

 
d) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, 

quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das 
obrigações assumidas, tais como: 

 
d.1)  deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, 

nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93;  
d.2)  permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;  
d.3)  deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos 

exigidos na legislação, para fins de liquidação e pagamento da despesa; 
d.5)  deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação do 

contratante; 
d.6)  não devolver os valores pagos indevidamente pelo contratante;  
d.7)  manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do contrato; 
d.8)  utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do 

contrato; 
d.9)  tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano 

físico, lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa; 
d.10) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual - EPI, quando 

exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na 
hipótese de contratação de serviços de mão de obra; 

d.11) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o 
interesse público, em especial quando solicitado pela Administração; 

d.12) deixar de repor funcionários faltosos; 
d.13) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação 

de serviços de mão de obra; 
d.14) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de 

atividade; 
d.15) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, vales-refeição, 

seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com 
quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas 
avençadas; 
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d.16) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e 
previdenciária regularizada. 

 
e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for 

descumprida na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo 
com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, 
irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se 
destina. 

 
f)  multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando o 

infrator der causa à rescisão do contrato.  
 

g) multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a 
rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública 
superiores aos contratados. 

 
18.1.2.1.  O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a 

partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo 
estabelecido para o cumprimento da obrigação.  

 
18.1.2.2.  A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação 

superveniente de outras multas previstas, cumulando-se os respectivos 
valores.  

 
18.1.3. suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração 

Municipal; 
 
18.1.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
18.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo Gerente Administrativo-

Financeiro da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. 
 

18.2.1. Na hipótese de deixar o infrator de pagar a multa aplicada, o valor correspondente 
será executado observando-se os seguintes critérios:  

 
I -  se a multa aplicada superar o valor da fatura do mês subsequente ao 

inadimplemento, responderá o infrator pela sua diferença, devidamente 
atualizada monetariamente e acrescida de juros, fixados segundo os índices e 
taxas utilizados na cobrança dos créditos não tributários do Município ou 
cobrados judicialmente;  

II -  inexistindo faturas subsequentes ou sendo estas insuficientes, descontar-se-á 
o valor da garantia; 

III–  impossibilitado o desconto a que se refere o inciso II deste item, será o crédito 
correspondente inscrito em dívida ativa.  

 
18.3. As penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade serão aplicadas pelo 

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura. 
 
18.4. Na aplicação das penalidades de advertência, multa e suspensão temporária será facultada 

a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
18.4.1. No caso de aplicação das penalidades previstas no subitem anterior será concedido 

prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação de recurso. 
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18.4. Na aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada a defesa prévia no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias. 

 
18.4.1. No caso de aplicação da penalidade prevista no subitem anterior será concedido 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação de recurso. 
 

18.5. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 
separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena 
execução do objeto contratado. 
 
18.5.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os 

prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 
 
18.6. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução 

total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de 
interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela 
contratação. 

 
18.7.  Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada 

abusiva, inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente majorado 
ou inexequível. 

 
18.8. A responsabilidade do infrator será apurada com a observância do devido processo legal, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes, 
devendo a aplicação das penalidades cabíveis respeitar os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade. 

 
18.9. O desempenho insatisfatório da empresa a ser contratada ensejará a anotação em sua 

ficha cadastral nos termos do artigo 34 do Decreto Municipal 15.113/2013. 
 
18.10. O procedimento de aplicação das sanções administrativas obedecerá ao disposto nos 

arts. 25 a 36 do Decreto Municipal 15.113/2013. 
 
19. DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
19.1. Exigir-se-á do vencedor, previamente à assinatura do contrato, a prestação de garantia no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, podendo optar por uma das 
seguintes modalidades: 

 
 I -  caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

II –  seguro garantia; 

III -  fiança bancária. 
 
19.1.1.  A opção pela modalidade de garantia será feita quando do encaminhamento da 

proposta escrita. 
 
19.1.2.  Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma deverá ser 

recolhida obrigatoriamente no Banco do Brasil através da Conta Nº 40.181-1 – 
Agência 1615-2. 

 
19.2. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações 
contratuais. 
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19.3.  A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo 
este efetuar o pagamento do respectivo prêmio por todo o período da garantia, 
independentemente do prazo de vigência indicado na apólice, conforme disposto no art. 3º, 
inciso I, Circular SUSEP nº 232/03.  

 
19.4. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das 

obrigações contratuais.   
 
19.5.  O Município de Belo Horizonte poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida 

para ressarcir-se de multas estabelecidas no contrato. 
 
19.6. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 

obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a Contratada a fazer a respectiva 
reposição no prazo máximo e improrrogável de 02 (dois) dias úteis, contado da data em que 
for notificada. 
 
19.6.1. A 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. 

 
19.7. As modalidades de seguro garantia e de fiança bancária não podem trazer cláusulas 

restritivas do uso da garantia e nem de limitações de prazo para comunicado de sinistro, se 
for o caso. 

 
20. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 
 
20.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

– SMOBI serão observadas as determinações que se seguem. 
 
20.2. A SMOBI exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto padrão de ética durante 

a licitação e execução dos contratos. Em consequência desta política, define, com os 
propósitos dessa disposição, os seguintes termos: 
  
20.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de 

qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um funcionário público no 
processo de licitação ou execução do Contrato;  

 
20.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um processo 

de licitação ou a execução de um Contrato em detrimento do Contratante; 
 
20.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes 

ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do Contratante, 
destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais não competitivos 
e privar o Contratante dos benefícios da competição livre e aberta;  

 
20.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou 

indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação 
delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato; 

 
20.2.5. “prática obstrutiva” significa: 
 

20.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais 
para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores com o 
objetivo de impedir uma investigação do Contratante ou outro Órgão de 
Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração; 
significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida 
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com vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que 
sejam relevantes para a investigação; ou 

 
20.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito do 

Contratante ou outro Órgão de Controle de investigar e auditar. 
 

20.3. O Município rejeitará uma proposta e aplicará as sanções previstas na legislação vigente se 
julgar que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em práticas corruptas, 
fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o procedimento licitatório. 

 
20.4. 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, será denunciada à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis. 

 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. Poderá a Administração revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por conveniência 

administrativa ou interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao licitante direito 
à indenização, salvo em caso de dano efetivo disso resultante e na forma da lei. 

 
21.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação e da execução do serviço. A 
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, o cancelamento da Nota de Empenho e a rescisão do contrato, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 
21.3. É facultado à Comissão Permanente de Licitações ou à autoridade a ela superior, em 

qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar 
a instrução do processo. 

 
21.4. A Comissão Permanente de Licitações, no exercício de suas funções, poderá valer-se de 

pareceres técnicos e/ou jurídicos exarados por servidor/comissão devidamente constituídos, 
para embasar sua decisão quando do julgamento das fases de habilitação e proposta. 

 
21.5. A normatização aplicável, especialmente a Lei Federal nº. 8.666/93, se conflitantes com as 

condições e exigências deste edital, preponderarão sobre as últimas. 
 
21.6. O licitante intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional deverá fazê-lo no prazo 

determinado pela Comissão Permanente de Licitações, sob pena de 
inabilitação/desclassificação. 

 
21.7. O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da 
sua proposta. 

 
21.8. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
Contrato de Prestação de Serviço, conforme previsto nos parágrafos 1º e 2º do art. 65 da Lei 
8.666/93. 

 
21.9. A tolerância do Município de Belo Horizonte com qualquer atraso ou inadimplência por parte 

da Contratada não importará de forma alguma em alteração ou novação. 
 
21.10.  A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação 

financeira. 
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21.11. A Contratada não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado, associar-se 
com outrem, praticar fusão, cisão ou incorporação, exceto na hipótese de serviço 
secundário que não integre a essência do objeto, desde que expressamente autorizada 
pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral responsabilidade da Contratada. 

 
21.12.  As normas que disciplinam este procedimento licitatório serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, a finalidade ou a segurança da contratação. 

 
21.13.  As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos licitantes por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 
publicação no Diário Oficial do Município - DOM. 

 
21.14. Os casos não previstos neste edital serão decididos pela Comissão Permanente de 

Licitações ou pela autoridade a ela superior. 
 
21.15.  Em cada uma das fases haverá a abertura de vistas franqueadas aos autos do processo, 

bem como será respeitado o prazo legal para interposição de recursos, nos termos do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 

 
21.16.  A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste 

edital. 
 
21.17.  A Contratada deverá manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no item 9 deste edital, em cumprimento ao 
disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei 8.666/93. 

 
21.18. A Comissão Permanente de Licitações procederá à devolução dos envelopes fechados aos 

licitantes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido 
recurso ou após sua denegação. 

 
21.19. O valor global estimado da prestação do serviço é de R$13.885.140,00 (treze milhões, 

oitocentos e oitenta e cinco mil e cento e quarenta reais). 
 
21.20. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste edital 

será o da Comarca de Belo Horizonte. 
 
21.21. Fazem parte integrante deste edital: 

• Anexo I – Termo de Referência 
• Anexo II – Tabela de Proposta Técnica – PT1; 
• Anexo III – Tabela de Proposta Técnica – PT2; 
• Anexo IV – Projeto Básico; 
• Anexo V – Modelo de Proposta de Preços; 
• Anexo VI – Modelo de credenciamento;  
• Anexo VII –  Declaração de Beneficiário Lei Complementar 123/2006; 
• Anexo VIII - Declaração de elaboração independente de proposta;;  
• Anexo IX – Declaração de Fatos Impeditivos;  
• Anexo X– Declaração em cumprimento ao artigo 49-B da LOMBH; 
• Anexo XI– Minuta do Contrato. 

 
Belo Horizonte, 14 de outubro de 2016. 
 
 

Patrícia de Figueiredo e Paula 
Gerente de Gestão de Licitações 

Ricardo Augusto Simões Campos 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 
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ANEXO I 
 

CONCORRÊNCIA SMOBI Nº 37/2016 

 TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1. UNIDADE REQUISITANTE 

 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI 

 

2. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 

 

Luciano Teixeira Cordeiro 

Gerente de Parceria Público-Privada 

luciano.cordeiro@pbhativos.com.br 

(31) 3246-7044 

PBH Ativos S.A. 

 

3. DATA 

 

21 de setembro de 2016 

 

4.  OBJETO 

 

Contratação de empresa de consultoria técnica especializada para prestação de serviços de verificação 

independente do contrato de concessão, celebrado entre o Município de Belo Horizonte e empresa de 

direito privado denominada CONCESSIONÁRIA. 

 

As principais atribuições da VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE serão o detalhamento das sistemáticas e 

procedimentos de aferição dos indicadores de desempenho previstos no contrato durante o prazo 

determinado neste TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

O escopo do presente TERMO DE REFERÊNCIA será composto pelo contrato conforme descrito a seguir: 

 

Contrato Processo Administrativo Poder Concedente SITUAÇÃO 

PPP Iluminação Pública 01-162.894/15-31 
Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura 
Operação 

 
5. JUSTIFICATIVA 

 

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE utiliza-se de contratos de concessão de diversas naturezas para 

oferecer melhores serviços públicos à população através da iniciativa privada. Este artifício potencializa a 

capacidade de investimento da Administração Pública e gera a demanda de correta aferição da qualidade 

no cumprimento dos contratos.  

 

O contrato de concessão administrativa de parceria público-privada prestação dos serviços de iluminação 

pública no Município de Belo Horizonte, incluídos o desenvolvimento, modernização, ampliação, 
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eficientização energética, operação e manutenção da Rede Municipal de Iluminação Pública prevê que o 

Município de Belo Horizonte contrate o serviço de VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE de consultoria 

especializada. A não contratação, por outro lado, implica na possibilidade da própria Concessionária aferir 

sua nota de desempenho sem que ela seja avaliada dentro dos princípios de Gestão Profissional, 

Transparência e Cooperação. 

 
• Eficiência nos processos de administração

• Diretrizes para melhoria contínua dos 
processos de gestão do escopo em questão 
(ex.:Atendimento ao Cidadão, Manutenção 
de Rodovias, etc.

• Economia para o Poder 
Público

• Qualidade  e Eficiência na 
prestação dos serviços

• Modernização na máquina 
pública

• Ampliação dos serviços do 
Estado para a população em 
geral

• Ética e responsabilidade

• Controle dos processos
• Monitoramento de 

indicadores chave

• Parceria entre o setor Público e Privado

• Padrões contratuais garantem a ambos 
retornos adequados (sociais e financeiros)

Modelo de 

Concessão

Cooperação

Gestão
Profissional

Transparência

 
Figura 1 - Entidades Envolvidas em Projetos de Concessão 

 

O primeiro consiste na gestão profissional do objeto concedido, ou seja, oferta de serviços de melhor 

qualidade, com maior nível de serviço e maior eficiência. O segundo consiste na transparência, 

indispensável em todos os projetos da Administração Pública. O terceiro, por sua vez, consiste na 

relevância dos padrões contratuais que incentivem a cooperação entre o setor público e privado para que 

os ganhos de eficiência possam ser efetivamente verificados e que níveis adequados de retorno sejam 

garantidos à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE. 

 

Para garantir a efetividade dos serviços prestados pelo CONCESSIONÁRIO, o contrato de concessão propõe 

mecanismos de interação com o ente parceiro. O contrato de PPP prevê, por exemplo, metas de 

desempenho que impactam diretamente a remuneração da contraprestação mensal prevista. Para garantir 

a efetividade desses princípios no projeto, o Município de Belo Horizonte, PODER CONCEDENTE, define as 

obrigações da Contratada e seus mecanismos de interação com as PARTES envolvidas. Esses mecanismos 

estão explicitados nos Documentos Licitatórios dos contratos de concessão.  

 

Para suportar o processo de interação entre PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA, o contrato de 

concessão prevê a figura do VERIFICADOR INDEPENDENTE, cuja principal função consiste na aferição do 

desempenho da CONCESSIONÁRIA, seja levantando dados para cálculo dos indicadores de desempenho, 

seja auxiliando o PODER CONCEDENTE na verificação das obrigações da CONCESSIONÁRIA (FIGURA 2). 
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• Avalia os processos de medição da Concessionária, de forma a 
comprovar sua correção ou apontar melhorias

• Efetua a  análise de confiabilidade dos dados  de medição produzidos 
pela Concessionária 

• Suporta tecnicamente eventuais descontos ou ajustes nos pagamentos

Concedente
Prefeitura BH Concessionária

Verificador 
Independente

• Fiscaliza a execução 
dos serviços

• Realiza o pagamento, 
de acordo com o 
desempenho 
Concessionária

• Executa os serviços estipulados 
pelo Poder Concedente que pode 
envolver construção e/ou operação 
e/ou implantação

• Coleta as informações de 
desempenho e produz os relatórios 
de medição

Município de 
Belo Horizonte

Concessionária

Verificador
Independente

 
Figura 2 

 

De forma a buscar imparcialidade e transparência nos processos de aferição do desempenho das 

CONCESSIONÁRIAS, optou-se pela contratação de VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE, a ser realizada pela 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI de Belo Horizonte. As principais atribuições da 

VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE são: 

 

• Avaliação dos processos de medição para coleta de dados e cálculo dos indicadores de 

desempenho do Contrato de Concessão, de forma a comprovar sua conformidade ou apontar 

melhorias; 

• Análise de confiabilidade dos dados de medição produzidos pela CONCESSIONÁRIA;  

• Aferição mensal do desempenho da CONCESSIONÁRIA, suporte técnico a apontamentos de não 

cumprimento do desempenho previsto. 

 

As diretrizes, as especificações e as atividades concernentes à prestação dos serviços da VERIFICAÇÃO 

INDEPENDENTE encontram-se descritas no presente TERMO DE REFERÊNCIA. Os principais objetivos da 

contratação são:  

 

• Estruturação da gestão e operação da VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE; 

• Desenho de todos os processos e procedimentos para aferição do desempenho das 

CONCESSIONÁRIAS; 

• Aferição mensal dos dados e indicadores produzido pela CONCESSIONÁRIA, bem como a geração de 

relatório gerencial mensal sobre o resultado da aferição; 

• Realizar VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE proativa, de forma a sugerir melhorias em todos os 

processos de forma que ambas as partes atinjam seus objetivos com o contrato. 

 
6. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

 

R$13.885.140,00 (treze milhões e oitocentos e oitenta e cinco mil e cento e quarenta reais) 

 
7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI: 

2700.0172.15.452.084.2035.0002.339039.99.03.00 - SICOM 117 
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8. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

Poderão participar da licitação, empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, nacionais ou estrangeiras 

autorizadas a funcionar no país, que atenderem as condições de habilitação estabelecidas no Edital. 

 

Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os interessados que se enquadrarem 

em quaisquer das situações a seguir: 

 

i. Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município; 

ii. Tenham sido declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo; 

iii. Estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

iv. Demais hipóteses proibidas pela legislação vigente. 

 

Caso a Licitante vencedora possua qualquer vínculo contratual vigente com a Concessionária da PPP 

Iluminação Pública no Município de Belo Horizonte, tal(is) contrato(s) deverá(ão) ser rescindido(s) antes da 

assinatura do Contrato de prestação de serviços de Verificação Independente. 

 

Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências do Edital. 

 

É vedada a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente Concorrência. 

 

É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio.1 

 

Cada empresa ou instituição, inclusive suas filiais, subsidiárias ou empresas que façam parte de um mesmo 

grupo econômico ou financeiro, só poderá apresentar uma oferta. 

 

• Habilitação Jurídica conforme art. 28 da Lei 8.666/93. 

• Regularidade fiscal e trabalhista conforme art. 29 da Lei 8.666/93. 

• Qualificação Técnica conforme art. 30 da Lei 8.666/93:  

 

I. Prova de Registro no Conselho Regional de Administração - CRA, ou no Conselho Regional de 

Contabilidade – CRC, ou no Conselho Regional de Economia - Corecon, constando o nome do 

Responsável Técnico de nível superior, na forma da lei. 

 

II. Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, comprovando a aptidão do licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação. 

 

III. Os atestados deverão conter no mínimo: 

 

a) Comprovação de experiência anterior em projetos de definição, implantação e 

monitoramento/acompanhamento de estrutura de gestão de um conjunto formado por, no 

mínimo, 10 (dez) indicadores de desempenho. 

 

                                                           
1 Justifica-se tal vedação para garantir que o escopo do contrato seja executado por empresa capacitada dada a complexidade do projeto. 
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b) Comprovação de experiência anterior em projetos de aferição ou verificação, envolvendo medição 

de conjunto de, no mínimo, 10 indicadores de desempenho, em serviços prestados em contratos 

(públicos ou privados) no valor mínimo de R$250.000.000,002 (duzentos e cinquenta milhões de 

reais). 

 

Os atestados de capacitação técnica a que se refere o item “III” acima deverão ser fornecidos em nome do 

PROPONENTE, assinado pelo representante legal ou por funcionário do atestante responsável pelo 

acompanhamento da execução dos serviços, devendo conter: 

 

• A razão social e dada de identificação da instituição eminente (CNPJ);  

• Descrição dos serviços prestados; 

• Período de vigência das respectivas contratações; 

• Afirmação de que o PROPONENTE prestou serviços com qualidade no(s) domínio(s) mencionado(s) 

no item 9.2.7; 

• Local e data de emissão; nome, cargo do responsável pela veracidade das informações.  

 

a) Os atestados de Capacidade Técnica para fins de habilitação deverão atender aos seguintes 

critérios: 

 

• Projetos de Verificação Independente finalizados, ou em andamento há, no mínimo, 6 meses; 

• É permitido a um PROPONENTE apresentar mais de um atestado emitido pela mesma pessoa 

jurídica, desde que cada atestado seja referente a projetos distintos. Entende-se por projetos 

distintos aqueles que apresentarem objetos diferentes entre si, representados por instrumentos 

contratuais distintos, ainda que os atestados sejam referentes à mesma disciplina; 

• Os mesmos atestados apresentados para a fase de habilitação poderão ser apresentados para 

avaliação da PROPOSTA TÉCNICA, desde que atendam aos requerimentos solicitados; 

• Não será aceita declaração do próprio PROPONENTE, isto é, somente serão considerados atestados 

de capacidade técnica assinados pelo cliente final receptor direto dos serviços; 

• Não serão aceitos para fins de comprovação da qualificação técnica da empresa na fase de 

habilitação e para efeito de pontuação na fase de Proposta Técnica, atestados de capacidade 

técnica emitidos em nome de empresa do mesmo grupo econômico da proponente. Entende-se 

que fazem parte de um mesmo grupo econômico as empresas que tenham diretores, acionistas 

(com mais de 5% de participação) ou representantes legais comuns e as que dependam econômica 

ou financeiramente de outra empresa ou a subsidiem e empresas sujeitas a uma mesma estrutura 

global, incluindo compartilhamento global de conhecimento, governança e política corporativas.  

 
Qualificação Econômico-Financeira conforme art. 31 da Lei 8.666/93. 

 

1. Demonstrações contábeis 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 balancete ou 

balanço provisório. 

 

a) Será considerado aceito, na forma da lei, o balanço patrimonial assim apresentado: 

 

                                                           
2 Valor equivale a 25% do valor do contrato de PPP de Iluminação Pública de Belo Horizonte. 
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i. Para sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima): publicados em Diário 

Oficial ou em jornal de grande circulação ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente. 

ii. Para as demais empresas: cópias legíveis e autenticadas do Balanço Patrimonial e a 

demonstração do resultado do último exercício social, com os respectivos termos de 

abertura e de encerramento registrados na Junta Comercial ou órgão equivalente. 

iii. Para empresas com menos de 1 (um) ano de existência: fotocópia do Balanço de Abertura 

devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante 

ou em outro órgão equivalente; 

 

b) Demonstrações contábeis do resultado do último exercício social deverão estar assinados por 

Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

 

i. Cálculo dos índices de Liquidez Geral (ILG) e Liquidez Corrente (ILC), resultantes da aplicação 

das fórmulas abaixo, sendo considerada habilitada a empresa que apresentar resultado igual ou 

maior que 1 (um), em todos os índices aqui mencionados: 

 

 
 

c) Reserva-se à Comissão Permanente de Licitação o direito de efetuar os cálculos, caso o memorial 

dos cálculos dos índices não seja apresentado. 

 

2. Prova de Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação.  

 

3. No envelope da habilitação também deverá constar Certidão negativa de falência ou recuperação 

judicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de execução patrimonial, expedida no 

domicílio da pessoa física. 

 
9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: 

 

9.1 A concorrência será tipo TÉCNICA E PREÇO e  se r á  considerado vencedor o licitante que obtiver a 

maior nota final. 

 

9.1.1 Será considerado vencedor, ou primeiro colocado, o Licitante que, atendendo às exigências do 

Termo de Referência e do Edital, obtiver a maior soma de pontos nos fatores de apuração das propostas 

técnica e de preço. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-á o disposto no §2º 

do art. 45 da Lei nº 8.666/93. 

 

9.1.2 Serão consideradas no resultado das fórmulas de pontuação apenas duas casas decimais, com 

critério de arredondamento da terceira para a segunda casa decimal (ex: 9,225 = 9,23 ou 9,224 = 9,22 

ou 9,226 = 9,23). 

 

9.1.3 A pontuação final Técnica e Preço do Licitante será sobre o resultado da seguinte expressão:  
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Onde: 

 

 

 

 

9.1.4 Não serão consideradas em favor das Licitantes informações, bem como outros documentos, 

julgados incompletos ou de interpretação duvidosa. 

 

9.1.5 Serão rejeitadas as propostas incompletas em virtude de omissões ou insuficiência de 

informações, bem como aquelas que contenham limitações ou condição substancialmente contrastante 

com as disposições deste Edital e seus anexos. 

 

9.1.6 Poderão ser aceitas PROPOSTAS em que se constatem apenas erros de cálculos na Planilha 

de Preços, reservando-se à Comissão o direito de corrigi-las na forma seguinte: 

 

9.1.6.1 Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente será aceito pela 

Comissão, mantendo-se o preço unitário e quantidade, corrigindo-se o resultado do produto. 

 

9.1.7 Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se o total proposto 

pelo total corretamente calculado. 

 

9.1.8 A Comissão terá autoridade para proceder a tais correções, que serão destacadas na Proposta 

Comercial e lavrada uma Ata da Comissão relatando as correções efetuadas. 

 

9.1.9 Preço total, resultante da revisão processada na forma do subitem anterior, será considerado como 

PREÇO DA PROPOSTA e consequentemente o valor do contrato, caso a PROPOSTA do Licitante, corrigida, 

seja considerada como a vencedora do certame. 

 

9.1.9.1 O resultado do julgamento das propostas será divulgado através de publicação no Diário Oficial 

do Município, aguardando-se o prazo recursal. 

 

9.2. Diretrizes para elaboração da proposta técnica 

 

9.2.1. Cada Proposta Técnica deverá ser emitida em uma via, em papel timbrado da Proponente, 

contendo sua razão social, seu endereço completo e seu CNPJ.  

 

9.2.2. Todas as páginas devem estar numeradas e rubricadas, e a última página assinada pelo 

representante legal da empresa.  

 

9.2.3. A Proposta Técnica deverá ser compreendida por dois planos técnicos: Primeiro Plano Técnico - PT1 

– Experiência da Empresa, e Segundo Plano Técnico - PT2 – Experiência da Equipe de Projeto. 

 

9.2.4. Os documentos da Proposta Técnica deverão ser apresentados, preferencialmente, encadernados. 

 

9.2.5. As propostas, incluindo todos os documentos Anexos, sob pena de serem desconsideradas, não 

poderão estar incompletas e nem apresentar emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas 

ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais 



                            
                         SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

 

  

42 
 

Proponentes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo. Deverão 

ainda possuir linguagem clara, e que não dificulte o seu preciso entendimento. 

 
9.2.5.1. Em se tratando de empresas estrangeiras, os documentos em seu país de origem deverão ser 
apresentador na sua língua original e acompanhados da respectiva tradução juramentada para a língua 
portuguesa, devidamente consularizada, salvo documento emitido em países cujo idioma oficial seja o 
português. 
 
9.2.6. No que diz respeito à qualificação esperada da Proponente para PT1 e PT2, os requerimentos para 

pontuação nos domínios de conhecimento são descritos a seguir. 

 

9.2.7. Apresentação de Atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público, 

inclusive sociedade de economia mista, ou privado, que comprovem a experiência do PROPONENTE em 

cada um dos domínios abaixo relacionados, observados os seguintes requisitos específicos para cada 

domínio: 
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3 A metodologia BPMN é um padrão internacional na modelagem de processos que visa realizá-la de maneira unificada e padronizada, fornecendo 
uma notação intuitiva para os usuários e tornando-os capazes de representar e identificar semânticas de processos complexos. Como o projeto envolve 
análises, desenhos e redesenhos de processos na Administração Pública do Município de Belo Horizonte torna-se essencial que a PROPONENTE 
tenha domínio sobre a metodologia BPMN de forma a padronizar a documentação elaborada e facilitar a interpretação dos produtos gerados por todos 
os envolvidos. 
4 Valor equivale a 25% do valor do contrato de PPP de Iluminação Pública de Belo Horizonte. 

Domínio Requisitos 

1 – EGP - Escritório de 

Gerenciamento de 

Projetos 

Comprovação de experiência anterior em projetos que contaram com atividades de instituição de 

Escritório de Gerenciamento de Projetos pela Proponente, utilizando a metodologia baseada no PMBoK 

(Project Management Body of Knowledge) do instituto PMI (Project Management Institute) e 

abrangendo, no mínimo, 5 das esferas de gestão abaixo:  

• Gestão de Prazo; 

• Gestão de Integração do Projeto; 

• Gestão de Custos;  

• Gestão de Riscos 

• Gestão de Recursos Humanos;  

• Gestão de Qualidade;  

• Gestão de Comunicação; 

• Gestão de Contratos e Aquisições; 

• Gestão de Escopo. 

2 – Desenho de 

Processos 

Comprovação de experiência anterior em projetos de desenho ou redesenho de no mínimo 5 (cinco) 

processos, com suporte de ferramenta reconhecida de mercado utilizando notação BPMN
3
, abrangendo 

pelo menos 2 (dois) dos quesitos abaixo:  

• Diagnóstico e análise de processos; 

• Modelagem e redesenho de processos utilizando metodologia Lean Six Sigma; 

• Planejamento de implantação; 

• Implantação e/ou suporte à implantação de processos operacionais. 

3 – Gestão de 

Indicadores de 

Desempenho ou 

Performance (KPI’s) 

Comprovação de experiência anterior em projetos de definição, implantação e 

monitoramento/acompanhamento de uma estrutura de gestão de um conjunto formado por, no 

mínimo, 10 (dez) indicadores de desempenho. 

 

4 – Verificação de 

Indicadores de 

Desempenho ou 

Performance (KPI’s) 

Comprovação de experiência anterior em projetos de aferição ou verificação, envolvendo medição de 
conjunto de mais de 10 indicadores de desempenho, em serviços prestados em contratos (públicos ou 
privados) no valor mínimo de R$250.000.000,00

4
 (duzentos e cinquenta milhões de reais).  

 

Nota: Para fins de comprovação de valor de contrato será admitido o somatório de atestados com 

projetos cujo valor mínimo, de pelo menos um atestado, seja de R$150.000.000,00 (cento e cinquenta 

milhões de reais). Não serão admitidos documentos de comprovação cujo valor seja inferior a 

R$100.000.000,00 (cem milhões de reais); 

5 – TI - Segurança da 
Informação 

Comprovação de experiência anterior em projetos de análise de vulnerabilidade em ambientes de 
Tecnologia da Informação, sob o ponto de vista de segurança da informação. 

6 – TI - Ferramenta de 
Business Intelligence 

Implantação de solução de BI abrangendo pelo menos 3 (três) dos requisitos abaixo: 

• Análise/ Desenho dos processos de DW (Data Wharehouse); 

• Configuração/ construção da solução 

• Implantação / testes 

• Suporte ao usuário 
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Disposições gerais da proposta técnica 
 

9.2.8. Para fins de pontuação dos Planos Técnicos 1 e 2 (PT1 e PT2), serão aceitos apenas os 

atestados de capacidade técnica de projetos finalizados ou em andamento, com duração mínima 

de 6 (seis) meses completos5. 

 

9.2.9. O(s) atestado(s) de capacidade técnica solicitado(s), seja para PT1 ou PT2, deverá(ão) 

obrigatoriamente conter: 

 

• Razão social e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ); 

• Data de início da prestação dos serviços; 

• Data de término da prestação dos serviços, para contratos já encerrados, ou data prevista para 

conclusão, quando se tratar de contratos em andamento (com tempo mínimo de execução de seis 

meses); 

• Descrição do escopo dos serviços prestados pela Proponente, de forma a comprovar as 

experiências específicas nos domínios indicados no subitem 9.2.7; 

Domínio Requisitos 

7 – Análise de Custeio: 
Gestão Estratégica de 

Suprimentos 

Projetos de prestação de serviços de gestão estratégica de suprimentos com a 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 
Nota: Entende-se por família de compras o agrupamento de materiais ou serviços relacionados entre si, que 

compartilhem de uma ou mais das seguintes características: 

• São fornecidos por empresas de um mesmo segmento de mercado; 

• O nível de agregação destes materiais e serviços permite um volume de compras relevantes, 
economicamente atrativo para os fornecedores; 

• As famílias de compra estimulam a competição entre os fornecedores e consequentemente 
aquisições e contratações mais vantajosas para a Administração Pública; 

• São despesas com materiais e serviços de natureza recorrentes. 

8 – Modelagem de 
Projetos de Concessão 

e Análise técnica e 
econômico-financeira 

de reequilíbrio de 
contrato 

Modelagem de projetos de Parceria Público Privada: projeto de prestação de serviços de modelagem e 
estruturação de PPP que envolva investimentos (despesas de capital ou capital expenditure – CAPEX) 
de, no mínimo, R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), compreendendo minimamente: 
 

• Construção de sistema de mensuração de desempenho;  

• Elaboração de caderno de encargos;  

• Definição dos mecanismos de pagamento;  

• Definição de mecanismos de garantia; 

• Elaboração dos modelos de receita, custos (running costs) e investimento do empreendimento; 

• Estudo de viabilidade técnico-econômica (EVTE) do empreendimento;  

• Construção do plano de negócios referencial. 

 
(*) Somente será aceito se comprovado o êxito na implantação do projeto, devendo o proponente informar que o 

contrato respectivo já foi assinado, através de cópia da publicação do mesmo em diário(s) oficial(is);  
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• Esta descrição deverá conter dados que permitam o amplo entendimento dos trabalhos realizados, 

bem como aferir o grau de sua compatibilidade, semelhança ou afinidade com o objeto licitado e 

com os domínios de qualificação técnica aqui apresentados; 

• Nome, cargo/função da pessoa de contato por parte da sociedade atestante, isto é, do cliente 

tomador dos serviços; 

• Data de emissão do atestado; 

• Assinatura da pessoa de contato por parte da sociedade atestante. 

 

9.2.9.1. Para o PT2, o(s) atestado(s) também deverão 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. 

 

9.2.10. A proponente não poderá apresentar atestados emitidos em favor de empresas por ela 

subcontratadas, embora sejam aceitos atestados/vinculação com CNPJ da sua matriz e/ou de 

qualquer filial. 

 

9.2.11. É permitido a uma Proponente apresentar mais de um atestado emitido pela mesma 

pessoa jurídica. 

 

9.2.12. Não será permitida a apresentação de atestados de empresas do mesmo grupo econômico 

da Proponente. 

 

9.2.13. Entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico as empresas que tenham 

diretores, acionistas (com mais de 5% de participação) ou representantes legais comuns e as que 

dependam econômica ou financeiramente de outra empresa ou a subsidiem e empresas sujeitas a 

uma mesma estrutura global, incluindo compartilhamento global de conhecimento, governança e 

política corporativas. 

 

9.2.14. Serão aceitos os atestados de capacidade técnica emitidos pelas pessoas jurídicas 

recipientes dos serviços prestados e que tenham sido impactadas pelos serviços da Proponente, 

não sendo aceitos atestados emitidos pela própria Proponente. 

 

9.2.15. Entende-se por impacto direto a pessoa jurídica que tenha participado do projeto e 

contribuído nas definições e validações dos resultados do trabalho executado pela Proponente. 

 

                                                                                                                                                                                                 
5 O período de 6 meses corresponde a 10% do tempo do contrato. É um requisito mínimo para exigência e abaixo do limite máximo legal que seria de 
2 anos e meio. 
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9.2.16. A Proponente deverá apresentar o Anexo II – Tabela de Proposta Técnica – PT1 e o Anexo III – 

Tabela de Proposta Técnica – PT2, preenchidos de acordo com os atestados apresentados. 

 
• A licitante poderá pontuar nos diversos domínios com o mesmo atestado 

 

9.2.17. Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica emitidos em órgãos, entidades ou 

empresas, inclusive sociedades de economia mista, sediadas no Brasil, com receita bruta anual maior ou 

igual a R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) ou que possuam ativo total superior a 

R$240.000.000,00 (duzentos milhões de reais). Esta necessidade de comprovação não se aplica às 

entidades integrantes da Administração Pública direta, exceto no caso de atestados emitidos por 

prefeituras municipais em que é exigido que as mesmas possuam, no mínimo, 500.000 (quinhentos mil) 

habitantes.6 

 

9.2.18. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 

9.2.19. Para fins de contabilização de prazos de experiência, considerar-se-á 1 (um) dia igual a 8 (oito) 

horas, 1 (uma) semana igual a 40 (quarenta) horas e 1 (um) mês igual a 176 (cento e setenta e seis) horas. 

 

• Será admitida para um único profissional a carga horária máxima diária de 8 (oito) 

horas, limitada a 40 (quarenta) horas semanais, independentemente do número de atestados 

apresentados em favor deste profissional. 

• A jornada diária será verificada considerando o período coincidente de todos os 

atestados apresentados em favor do profissional.  

• Todos os atestados de um único profissional que individualmente ou somados 

ultrapassarem o limite diário de horas estabelecido em um mesmo período serão desconsiderados 

para fins de pontuação. 

 

9.2.20. A Proponente deverá apresentar o Anexo I - Matriz de Pontuação Técnica preenchido de acordo 

com os atestados apresentados. 

 
10. Plano técnico 1 – qualificação e experiência da empresa proponente (PT1) 

 

10.1. Neste plano técnico deverá ser demonstrada a qualificação e experiência que o Proponente possui 

sobre o objeto desta licitação, comprovada por meio de: 

 

10.1.1. Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público, 

inclusive sociedade de economia mista, ou privado que comprove(m) a experiência da Proponente nos 

domínios relacionados no item 9.2.7, observadas as disposições do item 9.2. 

 
Os atestados deverão ser numerados e organizados por domínio. Além disso, deverá ser preenchida a 
tabela de proposta técnica – PT1, conforme Anexo II – Tabela de Proposta Técnica PT1. 
 
                                                           
6 A limitação de experiências em empresas com faturamento superior a R$300 milhões (~ 4% do orçamento do Município de Belo Horizonte) visa 
minimizar os riscos de apresentação de experiência em projetos em clientes cujas características (estrutura, quantidade de funcionários, volume de 
transações, entre outras) não se assemelhem à estrutura do Município de BH. 
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10.2. A pontuação do PT1 obedecerá ao disposto no quadro abaixo: 

 

Item Domínio 
Peso do 
Domínio 

Quantidade Pontuação 

1 
EGP - Escritório de Gerenciamento 

de Projetos - PD1 
1,0 

02 projetos a 05 projetos 2 pontos 

06 projetos a 10 projetos 4 pontos 

11 projetos a 15 projetos 6 pontos 

16 projetos a 20 projetos 8 pontos 

Acima de 20 projetos 10 pontos 

2 Desenho de Processos - PD2 2,0 

02 projetos a 05 projetos 2 pontos 

06 projetos a 10 projetos 4 pontos 

11 projetos a 15 projetos 6 pontos 

16 projetos a 20 projetos 8 pontos 

Acima de 20 projetos 10 pontos 

3 
Gestão de Indicadores de 

Desempenho ou Performance 
(KPI’s) - PD3 

3,0 

02 projetos a 05 projetos 2 pontos 

06 projetos a 10 projetos 4 pontos 

11 projetos a 15 projetos 6 pontos 

16 projetos a 20 projetos 8 pontos 

Acima de 20 projetos 10 pontos 

4 
Verificação de Indicadores de 
Desempenho ou Performance 

(KPI’s) - PD4 
4,0 

02 projetos a 05 projetos 2 pontos 

06 projetos a 10 projetos 4 pontos 

11 projetos a 15 projetos 6 pontos 

16 projetos a 20 projetos 8 pontos 

Acima de 20 projetos 10 pontos 

5 TI - Segurança da Informação - PD5 3,0 

02 projetos a 03 projetos 2 pontos 

04 projetos a 05 projetos 4 pontos 

06 projetos a 07 projetos 6 pontos 

08 projetos a 09 projetos 8 pontos 

10 ou mais projetos 10 pontos 

6 
TI - Ferramenta de Business 

Intelligence - PD6 
2,0 

02 projetos a 03 projetos 2 pontos 

04 projetos a 05 projetos 4 pontos 

06 projetos a 07 projetos 6 pontos 

08 projetos a 09 projetos 8 pontos 

10 ou mais projetos 10 pontos 

7 
Análise de Custeio - Gestão 

Estratégica de Suprimentos – PD7 
2,0 

02 projetos a 05 projetos 2 pontos 

06 projetos a 10 projetos 4 pontos 

11 projetos a 15 projetos 6 pontos 

16 projetos a 20 projetos 8 pontos 

Acima de 20 projetos 10 pontos 

8 

Modelagem de Projetos de 
Concessão e Análise técnica e 

econômico-financeira de 
reequilíbrio de contrato – PD8 

3,0 

01 projeto 2 pontos 

02 projetos 4 pontos 

03 projetos 6 pontos 

04 projetos 8 pontos 

5 ou mais projetos 10 pontos 

 

10.3. Para cada atestado emitido por pessoa jurídica de direito público, inclusive sociedade de 
economia mista, será concedido um fator de bonificação por atestado aceito conforme tabela 
abaixo: 
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Item Domínio 

Bonificação por atestado emitido por pessoa 

jurídica de direito público, inclusive 

sociedade de economia mista 

Bonificação
7
 

Máxima 

1 EGP - Escritório de Gerenciamento de Projetos - PD1 1 (um) ponto por atestado 5 pontos 

2 Desenho de Processos - PD2 1 (um) ponto por atestado 5 pontos 

3 
Gestão de Indicadores de Desempenho ou 

Performance (KPI’s) - PD3 
1 (um) ponto por atestado 5 pontos 

4 
Verificação de Indicadores de Desempenho ou 

Performance (KPI’s) - PD4 
1 (um) ponto por atestado 5 pontos 

5 TI - Segurança da Informação - PD5 1 (um) ponto por atestado 5 pontos 

6 TI - Ferramenta de Business Intelligence - PD6 1 (um) ponto por atestado 5 pontos 

7 
Análise de Custeio - Gestão Estratégica de 

Suprimentos – PD7 
1 (um) ponto por atestado 5 pontos 

8 

Modelagem de Projetos de Concessão e Análise 

técnica e econômico-financeira de reequilíbrio de 

contrato – PD8 

1 (um) ponto por atestado 5 pontos 

 

10.4. Apenas 1 (um) ponto adicional será concedido na nota final do PT1 para cada atestado 

apresentado emitido por pessoa jurídica de direito público, inclusive sociedade de economia 

mista. 

 

10.4.1. Para o domínio “Verificação de Indicadores de Desempenho ou Performance (KPI’s) - PD4”, 

um mesmo atestado poderá conferir mais de um ponto, conforme regra apresentada na tabela do 

item 10.4. 

 

10.5. A pontuação final do PT1 será dada pela multiplicação das notas obtidas em cada um dos 

domínios acima pelos respectivos pesos, acrescida da pontuação adicional indicada no item 10.4, 

conforme equação abaixo: 
 

 

Onde: 

PT1: Nota do Primeiro Plano Técnico, sendo a nota máxima igual a 10 (dez) pontos 

PDi: Pontuação do domínio “i” 

PAP: Pontuação relativa à bonificação por atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público, inclusive sociedade de 

economia mista, observados os limites de Bonificação Máxima por domínio definidos no item 10.4. 

11. Plano Técnico 2 – Equipe do Projeto (PT2) 

11.1. Neste plano técnico deverá ser demonstrada a experiência o grau de escolaridade e vínculo do 

profissional com a Licitante, comprovada por meio de: 

 

• Experiência, por meio de atestados de capacidade técnica. 

                                                           
7 A bonificação visa priorizar as experiências de prestação de serviço para o Poder Público. 
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Os atestados deverão ser organizados e numerados demonstrando e comprovando as experiências 
indicadas para cada profissional. Deverá ser apresentado um índice indicando a relação dos atestados 
apresentados para cada domínio técnico. Além disso, deverá ser preenchida a tabela de proposta técnica – 
PT2, conforme Anexo III – Tabela de Proposta Técnica PT2. 
 
Um mesmo atestado poderá ser utilizado para justificar a experiência de profissionais distintos. Neste caso, 
o atestado deverá ser replicado para cada profissional, sendo que em cada um deverá constar o nome do 
profissional cuja experiência for comprovada. 
 

• Grau de escolaridade  
 
Comprovado por meio de diploma ou declaração de conclusão de curso emitida pela instituição de ensino. 
 

• Vínculo do profissional  
 

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. 

 

11.2. Para efeito de avaliação e pontuação neste plano técnico, a equipe técnica deverá ser composta, 

somente e obrigatoriamente, por 10 (dez) profissionais. 

 

11.3. Será considerado somente o período de participação de cada profissional no projeto atestado pelo 

cliente, portanto, necessariamente deverá vir indicado o tempo de participação de cada profissional no 

projeto, bem como a indicação do(s) domínio(s) de atuação. Caso não venha esta informação, o atestado 

não será considerado para efeito de pontuação técnica. 

 

11.3.1. A licitante poderá pontuar nos diversos domínios com o mesmo atestado. 
 
11.4. Não é obrigatório que os atestados dos profissionais envolvidos no projeto sejam oriundos de 

serviços prestados pela Proponente, desde que tais atestados obedeçam aos mesmos critérios 

estabelecidos no item 9.2.7. 

 

11.4.1. Para fins de contabilização de horas de experiência, considerar-se-á 1 (um) dia igual a 8 

(oito) horas, 1 (uma) semana igual a 40 (quarenta) horas e 1 (um) mês igual a 176 (cento e setenta 

e seis) horas. 

 

• Será admitida para um único profissional a carga horária máxima diária de 8 (oito) horas, 

limitada a 40 (quarenta) horas semanais, independentemente do número de atestados 

apresentados em favor deste profissional. 

• A jornada diária será verificada considerando o período coincidente de todos os atestados 

apresentados em favor do profissional.  

• Todos os atestados de um único profissional que individualmente ou somados 

ultrapassarem o limite diário de horas estabelecido em um mesmo período serão 

desconsiderados para fins de pontuação. 
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11.4.2. A pontuação do PT2 será concedida em função do somatório de horas de experiência de todos os 
profissionais da equipe nos domínios técnicos de conhecimento indicados no item 9.2.7. e obedecerá ao 
disposto no quadro abaixo: 
 

Somatório de horas de experiência de todos os atestados da equipe (Exp) Pontuação 

30.000h < Exp <= 47.500h 20 pontos 

47.500h < Exp <= 65.000h 40 pontos 

65.000h < Exp <= 82.500h 60 pontos 

82.500h < Exp <= 100.000h 80 pontos 

Exp > 100.000h 100 pontos 

 

11.4.2.1. Será obrigatória, para a obtenção da pontuação acima, a apresentação de profissionais entre os 

10 (dez) indicados que comprovem as seguintes certificações: 

 

a) PMP – Project Management Professional emitida pelo órgão PMI – Project 

Management Institute, ou outra titulação equivalente emitida por entidade congênere; 

b) Segurança de TI (CISSP, CISA ou AUDITOR LIDER BS7799 ou outra titulação 

equivalente emitida por órgão competente); 

c) Governança de TI (COBIT, ITIL MANAGER ou CGEIT ou outra titulação 

equivalente emitida por órgão competente). 

 

11.5. Para que seja concedida pontuação à Proponente, o somatório dos atestado(s) deverá 

demonstrar a experiência profissional da equipe em todos os domínios mencionados no item 

9.2.7., e cada domínio deverá contar com, no mínimo, 2.112 (duas mil cento e doze) horas de 

experiência. 

 

11.5.1. Para cada 2.112 (duas mil cento e doze) horas8 de experiência de um recurso em um dos 

domínios indicados no item 9.2.7. apresentadas em atestado emitido por pessoa jurídica de direito 

público, inclusive sociedade de economia mista, será concedida a bonificação de mais 2,5 (dois e 

meio)9 pontos na nota final do PT2. 
 

11.5.2. A atribuição de pontuação adicional está limitada a 50 (cinquenta) pontos. 
 

11.6. A pontuação final do PT2 será dada pela soma da nota referente à experiência dos recursos 

em horas e da pontuação extra indicada no item 11.5, conforme equação abaixo: 
 

PT2 = [PH + PAP] x (1/15) 

Onde: 

PT2: Nota do Segundo Plano Técnico, sendo a pontuação máxima igual a 10 (dez) pontos 

PH: Pontuação referente ao somatório de horas de experiência dos recursos conforme item 11.4.2 

PAP: Soma da pontuação extra conferida conforme item 11.5 

                                                           
8 Trata-se do número de horas no ano, considerando 8h por dia de trabalho. As 2112 horas representam 1 ano de trabalho no domínio (176 horas x 12 
meses). Este tempo tipicamente representa o período para comprovação de experiência da pessoa ao domínio. 
9 Para cada ano de experiência do recurso em projetos de Governo obtém-se a bonificação de 2,5, pois, se para os 10 recursos que atestem 
experiência, os mesmos tenham 2 anos de experiência no domínio para o Poder Público, atingir-se-á o máximo de bonificação no domínio. 
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12. CÁLCULO DA NOTA FINAL DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

12.1. Será adotada a seguinte fórmula para cálculo da pontuação final da proposta técnica: 

 

PT (final) 10 = (0,6 X PT1 + 0,4 X PT2) 

Onde: 

PT = pontuação da Proposta Técnica 

PT1 = nota do plano PT1 

PT2 = nota do plano PT2 

12.1.1. A pontuação da proposta técnica poderá ter no máximo duas casas decimais, sendo o 
arredondamento final feito de acordo com a regra que segue: dígitos de 1 a 4 arredonda-se para 
baixo; dígitos de 5 a 9 arredonda-se para cima. Os arredondamentos serão feitos até se chegar às 
duas casas decimais. 
 
13. DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

13.1. A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, 

ressalvas, entrelinhas ou omissões, ter suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo 

representante legal do licitante, sob pena de desclassificação, salvo se, inequivocamente, tais falhas não 

impedirem a exata compreensão de seu conteúdo. 

 

13.1.1. Quando da formulação da proposta de preços, o licitante deverá levar em consideração todas as 

exigências, condições e especificações previstas no EDITAL e seus ANEXOS.  

 
13.2. Juntamente com a proposta de preços, sob pena de desclassificação, o licitante deverá apresentar 

declaração de elaboração independente de proposta. 

 
13.2.1. Juntamente com a proposta comercial, 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. 
 

13.3. Os valores da proposta devem ser apresentados em moeda nacional, em algarismo e por extenso, 

com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 

 

13.4. As propostas não poderão impor condições ou conter opções. 

 

13.5. Somente serão aceitas as propostas que atenderem integralmente as especificações técnicas e 

condições impostas no EDITAL e seus ANEXOS. 

 
13.6. A proposta de preços não poderá exceder o valor global de R$13.885.140,00 (treze milhões e 

oitocentos e oitenta e cinco mil e cento e quarenta reais), inclusos todos os tributos, encargos sociais, 

                                                           
10 Este balanço de pontuação tem o objetivo de garantir a capacidade de entrega da licitante. 
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despesas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 

presente licitação 

 

13.6.1. O valor para cada um dos produtos deve respeitar a proporção estabelecida nas diretrizes para a 

proposta de preço.  

 

13.7. Será atribuída nota 10 (dez) à proposta de menor preço total para a execução dos serviços deste 

Edital, atribuindo-se, às demais propostas de preços, notas inversamente proporcionais à sua respectiva 

classificação, por preço, em relação à proposta que receber nota 10 (dez), de acordo com a seguinte 

fórmula: 

 

), 

 
Onde: 

NC = Nota Comercial da Proposta de Preços 

Po = Menor preço entre as propostas. 

P = Preço da proposta em exame.
11

 

 
14. DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA 
 
14.1. A concorrência será tipo TÉCNICA E PREÇO e  se r á  considerado vencedor o licitante que obtiver a 
maior nota final. 
 

a) Será considerado vencedor, ou primeiro colocado, o Licitante que, atendendo às exigências do 

Edital, obtiver a maior soma de pontos nos fatores de apuração das propostas técnica e de preço. 

Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-á o disposto no §2º do art. 45 

da Lei nº 8.666/93. 

b) Serão consideradas no resultado das fórmulas de pontuação apenas duas casas decimais, com 

critério de arredondamento da terceira para a segunda casa decimal (ex: 9,225 = 9,23 ou 

9,224 = 9,22 ou 9,226 = 9,23). 

 
c) A pontuação final relativa à Técnica e Preço do Licitante será sobre o resultado da seguinte 

expressão:  

 

 
 

Onde: 

 

 

 

 

d) Não serão consideradas em favor das Licitantes informações, bem como outros documentos, 
julgados incompletos ou de interpretação duvidosa. 

 
e) Serão rejeitadas as propostas incompletas em virtude de omissões ou insuficiência de 

informações, bem como aquelas que contenham limitações ou condição substancialmente 
contrastante com as disposições deste Edital e seus anexos. 

                                                           
11 O índice de preço de cada proposta deverá ter no máximo duas casas decimais, sendo os arredondamentos necessários feitos de acordo com as 
seguintes regras: dígitos 1 a 4, arredondamento para baixo, dígitos 5 a 9, arredondamento para cima. 
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f) Poderão ser aceitas PROPOSTAS em que se constatem apenas erros de cálculos na Planilha 

de Preços, reservando-se à Comissão o direito de corrigi-las na forma seguinte: 
 

• Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente será aceito pela 
Comissão, mantendo-se o preço unitário e quantidade, corrigindo-se o resultado do produto. 

 

• Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se o total 
proposto pelo total corretamente calculado. 

 

• A Comissão terá autoridade para proceder a tais correções, que serão destacadas na Proposta 
Comercial e lavrada uma Ata da Comissão relatando as correções efetuadas. 

 
g) Preço total, resultante da revisão processada na forma do subitem anterior, será considerado como 

PREÇO DA PROPOSTA e consequentemente o valor do contrato, caso a PROPOSTA do Licitante, 
corrigida, seja considerada como a vencedora do certame. 

 
h) O resultado do julgamento das propostas será divulgado através de publicação no Diário Oficial 

do Município, aguardando-se o prazo recursal. 
 

15. AMOSTRAS: (   )SIM     ( x )NÃO 

 

15.1. PRAZO: Não se aplica.   

 

15.2. LOCAL: Não se aplica. 

 

15.3. CONTATO: Não se aplica. 

 
16. PRAZO DE EXECUÇÃO E ENTREGA: 
 

Para realização das Etapas de Estruturação e de Operação preveem-se os seguintes prazos12: 

 

Contrato Etapa I – Estruturação Etapa II – Operação Etapa III 

PPP Iluminação Pública 4 meses 56 meses Banco de horas 

 

16.1 A CONTRATADA deverá entregar os produtos/relatórios até o quinto dia útil do mês subsequente ao 

da finalização da prestação dos serviços, salvos os casos dos produtos com prazo diferenciados. 

 

17. LOCAL DE ENTREGA: Os produtos/relatórios deverão ser entregues à Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura – SMOBI. 

 

17.1. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI. 

 

17.2. TELEFONE PARA AGENDAMENTO: (31) 3277-5010 

 

                                                           
12 Tipicamente, este é o prazo de estruturação de Verificação Independente, considerando mapeamento e definição de processos. A base é o volume e 
a complexidade dos processos de mensuração que devem ser implantados para cada contrato de concessão. Os itens de mensuração estão previstos 
nos editais de concessão, e os prazos aqui definidos estão em linha com outras contratações de verificação independente de outros poderes 
concedentes, tais como o Governo de Minas no VI da PPP do Mineirão; VI da PPP das Penitenciárias e VI da PPP da MG 010. 
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17.3. HORÁRIO: de 09:00 às 17:00 

 
18. FORMA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE: (PRODUTOS): Não se aplica. 

 

19. MONTAGEM OU INSTALAÇÃO: (  ) SIM   (x) NÃO 

 

20. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: Não se aplica. 

 

21. LAUDO TÉCNICO: (  ) SIM  (x) NÃO -  ESPECIFICAR: Não se aplica. 

 
22. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

22.1. Pagamento da Etapa I – Estruturação 

 

22.1.1. O valor mensal total devido referente à Etapa I – Estruturação será calculado de acordo com 

respectivos valores indicados na Proposta Comercial do Licitante e percentuais proporcionais envolvidos 

por cada produto. Os valores são indicados na tabela abaixo: 

 
Tabela 3 - Produtos para pagamentos referentes à Etapa I – Estruturação 
 

Produto 
% do produto em Relação ao valor 

total da Etapa* 
% do produto em Relação 
ao valor total do projeto 

P1 5,82% 0,70% 

P2 16,24% 1,96% 

P3 16,24% 1,96% 

P4 5,14% 0,62% 

P5 5,14% 0,62% 

P6 5,14% 0,62% 

P7 5,14% 0,62% 

P8 5,14% 0,62% 

P9 5,14% 0,62% 

P10 5,14% 0,62% 

P11 5,14% 0,62% 

P12 5,14% 0,62% 

P13 5,14% 0,62% 

P14 5,14% 0,62% 

P15 5,14% 0,62% 

 
100,00% 12,00% 

* Os percentuais dizem respeito ao valor da proposta comercial referente à Etapa I - Estruturação 

 
Pagamento da Etapa II - Operação 
 

22.1.2. O valor mensal total devido referente à Etapa II – Operação – será calculado de acordo com 

respectivos valores indicados na Proposta Comercial do Licitante. Os valores são indicados na tabela abaixo: 

 
Tabela 4 - Produtos para pagamentos referentes à Etapa II – Operação 

 

Produto Número de Meses 
% do produto em 
Relação ao valor 

% do produto em Relação ao valor 
total do projeto 
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total da Etapa* 

P16 56 0,3571% 14,00% 

P17 56 0,3571% 14,00% 

P18 56 0,3571% 14,00% 

P19 56 0,3571% 14,00% 

P20 56 0,3571% 14,00% 

 
280 100,00% 70,00% 

* Os percentuais dizem respeito ao valor da proposta comercial referente à Etapa II - Operação 

 

22.2. A cada mês, conforme os produtos entregues e aceitos no mês, deverá ser apresentada pela 

CONTRATADA a Nota Fiscal/Fatura correspondente, para atestamento e posterior pagamento. 

 

22.3. O pagamento será efetuado pela Gerência Administrativa-Financeira da Secretaria Municipal de 

Obras e Infraestrutura no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do adimplemento de cada 

parcela/produto. 

 

22.4. Os dados bancários deverão ser informados pelo Fornecedor no corpo da Nota Fiscal/Fatura. 

22.5. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a prestação dos serviços realizados e 

o período da execução. 

 

22.6. A CONTRATADA deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente. 

 

22.7. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento será contado a 

partir da sua reapresentação devidamente regularizada. 

 
Tabela Resumo – Estimativa de Peso das Etapas no Total do Contrato 
 

Etapa Descrição Peso 

I Estruturação 12,00% 

II Operação 70,00% 

II Análises Econômico-Financeiras 18,00% 

 
100,00% 

  

23. PRAZO DO CONTRATO 
 
Contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses, contada a partir da data de sua assinatura, tendo em vista 
que as concessões estão previstas no PPAG. 
 
24. ÍNDICE DE REAJUSTE  

 

O contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que observados o 

interregno mínimo de 1 (um) ano a contar da data limite para apresentação da proposta ou do último 

reajuste, tendo como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE. 

 

Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da CONTRATADA. 
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25. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

25.1. Efetuar a prestação dos serviços conforme fixado neste Termo de Referência. 

 

25.2. Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 

 
25.3. Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE quanto à 

prestação do serviço. 

 

25.4. Garantir a boa qualidade do serviço prestado. 

 

25.5. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e 

quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução deste contrato. 

 

25.6. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no edital, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei 8.666/93. 

25.7. Apresentar sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovação de cumprimento das 

obrigações tributárias e sociais, legalmente exigíveis. 

 

25.8. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao CONTRATANTE ou 

a terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou terceiros a seu serviço. 

 
25.9. 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. 

 

25.10. Submeter-se às normas e determinações do CONTRATANTE no que se referem à prestação deste 

serviço. 

 

25.11. Manter sigilo das informações ou características técnicas de aplicações do Município, as quais vier a 

obter acesso, em razão de sua atuação durante a prestação do serviço. 

 

25.12. Manter sigilo dos serviços contratados, sendo expressamente vedado dar conhecimento, transmitir 

ou ceder a terceiros qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execução dos serviços, 

salvo com prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

 

25.13. Executar os serviços durante o prazo de vigência contratual. 

 

25.14. Seguir as normas e metodologias recomendadas, pela CONTRANTE, na execução das atividades. 

 

25.15. Arcar com todas as responsabilidades, técnica e financeira necessárias à realização dos serviços. 

25.16. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade a mão de obra necessária à perfeita 

execução do serviço contratado. 

 

25.17. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas 

as reclamações/solicitações, em até 3 (três) dias úteis. 
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25.18. Utilizar-se de profissionais de expressiva qualificação, especialização, experiência e atuação em 

atividades vinculadas ao objeto do projeto, do seu quadro permanente. 

 

25.19. Utilizar-se de apoio técnico de pessoas físicas ou jurídicas, nas fases, etapas e quantidades 

necessárias para o cumprimento do conteúdo apresentado na proposta. 

 

25.20. Manter, obrigatoriamente, preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-lo durante o 

período de execução do contrato. 

 

25.21. Disponibilizar uma equipe composta por profissionais aptos para executar as atividades no prazo 

proposto conforme cronograma apresentado. 

25.22. Será de responsabilidade do Gerente de Projeto da CONTRATADA: zelar pela qualidade, 

cumprimento do escopo e prazos do projeto. Deverá responder pela competência técnica da sua equipe, 

mantendo os recursos conforme requerido pelo contrato. 

 

25.23. Comprovar, através de currículo acompanhado de documentos comprobatórios e atestados 

emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que todos os membros da equipe possuam a 

experiência mínima requisitada neste Termo de Referência. 

 

25.24. No caso da necessidade de substituição de algum membro da equipe, inclusive do gerente de 

projeto, o substituto deverá possuir e apresentar, no mínimo, os mesmos requisitos exigidos neste Termo 

de Referência para o membro substituído. 

 

25.25. Garantir que a equipe da CONTRATADA permaneça in loco durante a execução do projeto. 

Qualquer alteração no seu quadro funcional – descrito em contrato - deverá ocorrer mediante acordo entre 

as partes. 

 

25.26. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto em 

Contrato, sem interrupção seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e 

demissão de empregados. 

 
26. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

 

26.1. Fiscalizar a prestação dos serviços contratados, através da Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura, cujo indicação será feita por meio de Portaria.  

 

26.2. Fiscalizar a manutenção pela CONTRATADA, das condições de habilitação e qualificações exigidas 

no edital, durante toda a execução do contrato, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII do artigo 55 da 

Lei 8.666/93. 

 

26.3. Prestar todas as informações necessárias com clareza à CONTRATADA para a execução dos serviços 

contratados. 

 

26.4. Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela CONTRATADA. 
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26.5. Analisar, avaliar, determinar e registrar as falhas encontradas, assim como o não cumprimento das 

determinações, aplicando sanções e, no caso de multa, informando à CONTRATADA para as devidas 

providências de desconto em fatura da CONTRATADA. 

 

26.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades encontradas 

na prestação dos serviços. 

 

26.7. Determinar a substituição de imediato e a qualquer tempo dos empregados da CONTRATADA que 

não atenderem às exigências do Contrato e aos requisitos e padrões de qualidade necessários ao adequado 

desempenho das suas funções. 

26.8. Disponibilizar todos os equipamentos e acessos necessários para que a equipe execute os serviços 

contratados. 

 

27. GARANTIA CONTRATUAL 

 

27.1. A contratada prestará garantia contratual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato 

 

27.2. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações contratuais. 

 

27.3. A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo este 

efetuar o pagamento do respectivo prêmio, por todo o período da garantia, independentemente do prazo 

de vigência indicado na apólice, conforme disposto no art. 3º, inciso I, Circular SUSEP n.º 232/03. 

 

27.4. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das obrigações 

contratuais. 

 

27.5. O Município de Belo Horizonte poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida para se 

ressarcir de multas estabelecidas no contrato. 

 

27.6. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 

obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a CONTRATADA a fazer a respectiva reposição no 

prazo máximo e improrrogável de 02 (dois) dias úteis, contado da data em que for notificada. 

 

27.7. A 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. 

 

27.8. As modalidades de seguro garantia e de fiança bancária não podem trazer cláusulas restritivas do 

uso da garantia e nem de limitações de prazo para comunicado de sinistro, se for o caso. 

 

28. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

28.1. Poderão ser aplicadas as sanções previstas nos incisos I a IV do art.87 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

Decreto Municipal nº 15.113/2013: 

 

a) advertência, observado o disposto no artigo 6º do Decreto Municipal nº 15.113/2013; 

b) multa, observado o disposto nos artigos 7º ao 10 do Decreto Municipal nº 15.113/2013; 
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c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois anos), observado o disposto nos artigos 11 ao 14 

do Decreto Municipal nº 15.113/2013; 

d) 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 a autoridade que aplicou a penalidade, observado o disposto nos artigos 15 ao 19 do 

Decreto Municipal nº 15.113/2013. 

 

28.1.1. A sanção de advertência, prevista na alínea a do item 28.1, consiste em comunicação formal ao 

infrator decorrente da inexecução de deveres que ocasionem riscos e/ou prejuízos de menor potencial 

ofensivo para a Administração. Sem embargo de outras situações, o atraso na entrega dos serviços autoriza 

a aplicação de advertência, independentemente da aplicação de multa. 

 

28.1.2. Competirá ao Gerente Administrativo-Financeiro da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

aplicar as penalidades de advertência e multa 

 

28.1.3. Competirá à SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI aplicar as penalidades 

de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por prazo não superior a 02, de 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 a autoridade que aplicou a penalidade, assim como, o impedimento de licitar e 

contratar com a Administração Pública, devendo, em caso de recurso administrativo, após manutenção da 

decisão recorrida, remeter o recurso para análise e julgamento do Prefeito, ou a quem for delegada a 

presente competência. 

 

28.2. A responsabilidade do infrator será apurada com a observância do devido processo legal, assegurados 

o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes, devendo a aplicação das 

penalidades cabíveis respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

 

28.3.   O infrator que, injustificadamente, descumprir a legislação ou cláusulas contratuais ou der causa a 

atraso no cumprimento dos prazos previstos no contrato ou sua inexecução total ou parcial, sujeitar-se-á à 

aplicação da penalidade de multa, nos termos do Decreto Municipal nº 15.113/2013, sem prejuízo das 

demais sanções legais cabíveis, devendo ser observados os seguintes percentuais e diretrizes: 

 

a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega dos 

relatórios e/ou demais produtos previstos no contrato, até o limite de 9,9%, correspondente a até 

30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, 

quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal; 

b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso 

de recusa do infrator em assinar o contrato; 

c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação, na hipótese de o infrator 

retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações 

assumidas, tais como: 

 

c.1) deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório; 
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c.2) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 

Administração;  

c.3) tumultuar a sessão pública da licitação;  

c.4) propor recursos manifestamente protelatórios em sede de licitação;  

c.5) deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação junto ao Sucaf, 

dentro do prazo concedido pela Administração Pública, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Administração; 

c.6) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o infrator 

enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei 

Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

 

d) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, quando houver o 

descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, tais como: 

 

d.1) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do 

inciso XIII do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93;  

d.2) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;  

d.3) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na 

legislação, para fins de liquidação e pagamento da despesa; 

d.5) deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação do contratante; 

d.6) não devolver os valores pagos indevidamente pelo contratante;  

d.7) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do contrato; 

d.8) utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do contrato; 

d.9) tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais a qualquer pessoa; 

d.10) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual - EPI, quando exigido, aos seus 

empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de 

mão de obra; 

d.11) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse 

público, em especial quando solicitado pela Administração; 

d.12) deixar de repor funcionários faltosos; 

d.13) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de 

mão de obra; 

d.14) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade; 

d.15) deixar de efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, vale-refeição, seguros, encargos 

fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução 

do contrato nas datas avençadas; 

d.16) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária 

regularizada; 

 

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, na hipótese de o 

infrator entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade 

contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a 

que se destina; 

f) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, quando o infrator der 

causa, à rescisão do contrato;  
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g) multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a rescisão do 

contrato e sua conduta implicar gastos à Administração Pública superiores aos do contratado. 

 

28.3.1. O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil 

subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

 

28.3.2. Se a recusa em assinar o contrato for motivada por fato impeditivo relevante, devidamente 

comprovado e superveniente à apresentação da proposta, a autoridade competente para a contratação 

poderá, mediante ato motivado, deixar de aplicar a multa. 

 

28.3.3. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de outras 

multas, cumulando-se os respectivos valores.  

 

28.3.4. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções administrativas. 

Nesta hipótese, serão concedidos os prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 

 

28.4. Na hipótese de deixar o infrator de pagar a multa aplicada, o valor correspondente será executado 

observando-se os seguintes critérios: 

 

a) se a multa aplicada for superior ao valor das faturas subsequentes ao mês do inadimplemento, 

responderá o infrator pela sua diferença, devidamente atualizada monetariamente e acrescida de 

juros, fixados segundo os índices e taxas utilizados na cobrança dos créditos não tributários do 

Município ou cobrados judicialmente; 

b) inexistindo faturas subsequentes ou sendo estas insuficientes, descontar-se-á do valor da garantia; 

c) impossibilitado o desconto em faturas subsequentes, será o crédito correspondente inscrito em 

dívida ativa.  

 

28.5.  O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução total do 

Contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo razões de interesse público 

devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

 

28.6. A suspensão temporária a que se refere a alínea c do inciso I do art. 4º do Decreto Municipal nº 

15.113/2013 impedirá o infrator de participar de licitação e contratar com a Administração por 

determinado período de tempo, e será aplicada nas seguintes hipóteses exemplificativas: 

 

a) por período entre 6 (seis) meses e 01 (um) ano, caso o infrator:  

 

i. seja reincidente no recebimento de multa relativa ao mesmo contrato, em razão de: 

 

1. atraso na execução do objeto;  

2. alteração da quantidade ou qualidade do objeto contratado; 

3. regularização junto ao Sucaf ou não entrega, no prazo estipulado pela Administração, dos 

documentos necessários para a liquidação e pagamento da despesa. 

 

ii. receba três penalidades de advertência, relativas ao mesmo contrato, em periodicidade inferior a 

seis meses;  
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iii. recuse-se injustificadamente a cumprir os prazos previstos nos contratos ou nos casos de 

inexecução total ou parcial, sem embargo do previsto nos incisos I e II do art. 7º do Decreto 

Municipal nº 15.113/2013; 

iv. tumultue a sessão pública de licitação; 

v. dê ensejo à rescisão ou cancelamento total ou parcial do contrato; 

vi. deixe de devolver os valores recebidos indevidamente após ser devidamente notificado; 

vii. ofenda agentes públicos no exercício de suas funções, sem prejuízo da aplicação das demais 

penalidades cabíveis; 

viii. deixe de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de enquadrar-se como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123/06; 

ix. induza em erro a Administração; 

 

b) por período entre 12 (doze) e 18 (dezoito) meses, caso o infrator: 

 

i. atrase injustificadamente a do contrato, implicando necessária rescisão contratual;  

ii. paralise injustificadamente o serviço;  

iii. pratique atos irregulares ou ilegalidades para obtenção de cadastramento junto ao Sucaf; 

 

c) por período de 24 (vinte e quatro) meses, caso o infrator: 

i. apresente documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados na licitação, no momento da 

contratação ou durante a execução do contrato, incluindo aqueles necessários ao registro junto ao 

Sucaf; 

ii. ofereça vantagens a agentes públicos com o fim de obter benefícios indevidos.  

 

28.6.1. A aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação produzirá os 

seguintes efeitos: 

 

a) impedimento de licitar e contratar com o órgão ou entidade responsável pela aplicação da sanção, 

durante o prazo da suspensão; 

b) rescisão do contrato celebrado, sem prejuízo da rescisão de outros contratos também celebrados 

com a Administração, caso a manutenção contratual ocasione-lhe um risco real ou para a 

segurança de seu patrimônio ou de seus servidores. 

 

28.6.1.1. Na hipótese de serem atingidos outros contratos, o infrator deverá ser notificado para 

apresentação de defesa única no prazo de 05 (cinco) dias.  

 

28.7. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública impede o infrator 

de licitar e contratar com os órgãos e entidades da Administração Pública e será aplicada, entre outros 

casos, nas seguintes hipóteses: 

 

a) demonstração de inidoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos 

praticados, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação, tais como conluio, fraude, 

adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa; 

b) existência de sentença judicial condenatória transitada em julgado pela prática de fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos ou encargos sociais. 
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28.7.1. No ato da declaração de inidoneidade, a Administração deverá indicar o valor a ser ressarcido pelo 

infrator, com os respectivos critérios de correção, e/ou as obrigações pendentes de cumprimento.  

 

28.7.2. A Administração rescindirá o contrato com o infrator penalizado com a declaração de inidoneidade, 

sem prejuízo da rescisão de outros contratos já celebrados, se a sua manutenção lhe ocasionar risco real, 

bem como para a segurança do seu patrimônio ou servidores. 

 

28.8 Caso o somatório das multas aplicadas exceda a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do 

Instrumento Contratual, o Contrato será automaticamente rescindido. 

 
29. CONSÓRCIO: (  )SIM           ( x )NÃO 
 

30. CONDIÇÕES DE GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO: Não se aplica 
 
31. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: a partir da assinatura do contrato 

 

Contrato Etapa I – Estruturação Etapa II – Operação Etapa III 

PPP Iluminação Pública 4 meses 56 meses Banco de horas 

 

32. CRITÉRIO DE EXECUÇÃO: (NO CASO DE SERVIÇO) 

 

33. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura - SMOBI. 
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ANEXO II 

  

CONCORRÊNCIA SMOBI Nº           
37/2016 

Tabela de Proposta Técnica - PT1     

 
 

Domínio Numeração 
Valor em reais 

(R$) 
Emissor do Atestado Projeto 

Administração 
Direta? 

(Sim/Não) 

EGP - Escritório de 
Gerenciamento de Projetos - 

PD1 

1         

2         

3         

4         

5         

...         

Desenho de Processos - PD2 

1         

2         

3         

4         

5         

...         

Gestão de Indicadores de 
Desempenho ou Performance 

(KPI’s) - PD3   

1         

2         

3         

4         

5         

...         
 



                            
                         SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

 

  

65 
 

 

Domínio Numeração 
Valor em reais 

(R$) 
Emissor do Atestado Projeto 

Administração 
Direta? 

(Sim/Não) 

Verificação de Indicadores de 
Desempenho ou Performance 

(KPI’s) - PD4 

1         

2         

3         

4         

5         

...         

TI - Segurança da Informação - 
PD5 

1         

2         

3         

4         

5         

...         

TI - Ferramenta de Business 
Intelligence - PD6 

1         

2         

3         

4         

5         

...         

Análise de Custeio - Gestão 
Estratégica de Suprimentos – 

PD7 

1         

2         

3         

4         

5         

...         
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Domínio Numeração 
Valor em reais 

(R$) 
Emissor do Atestado Projeto 

Administração 
Direta? 

(Sim/Não) 

Modelagem de Projetos de 
Concessão e Análise técnica e 

econômico-financeira de 
reequilíbrio de contrato – PD8 

1     

2     

3     

4     

5     

...     
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ANEXO III 
 CONCORRÊNCIA 
SMOBI Nº 37/2016 

Tabela de Proposta 
Técnica - PT2        

Cargo Nome da Pessoa 
Horas Comprovadas 

Totais 
Emissor do Atestado Projeto 

Volume de 
Horas/Atestado 

Administração 
Direta? 

(Sim/Não) 

Executivo de Contrato 

    

    

    

    
… … … … 

Gerente de Projeto 

    

    

    

    
… … … … 

Consultor 1 

    

    

    

    
… … … … 

Consultor 2 

    

    

    

    
… … … … 

Analista 1 

    

    

    

    
… … … … 
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Cargo Nome da Pessoa 
Horas Comprovadas 

Totais 
Emissor do Atestado Projeto 

Volume de 
Horas/Atestado 

Administração 
Direta? 

(Sim/Não) 

Analista 2 

    

    

    
        

… … … … 

Especialista 

    

    

    

    
… … … … 

Verificador 1 

    

    

    

    
… … … … 

Verificador 2 

    

    

    

    
… … … … 

Verificador 3 

    

    

    

    
… … … … 

Total de Horas Atestadas             
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ANEXO IV 
 

CONCORRÊNCIA SMOBI Nº 37/2016 

 
PROJETO BÁSICO 

 

1. PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, OPTOU-SE PELA DIVISÃO DO PROJETO EM 3(TRÊS) ETAPAS: 

 

1.1. Etapa I – Estruturação 

1.2. Etapa II – Operação 

1.3. Etapa III – Análises Econômico-Financeiras 

 

1.1. A Etapa I - Estruturação será composta por 6 (seis) Frentes de Trabalho, a saber: 

 

1.1.1. Frente I – Alinhamento; 

1.1.2. Frente II – Diagnóstico; 

1.1.3. Frente III – Desenho de Processos; 

1.1.4. Frente IV – Painel de Controle; 

1.1.5. Frente V – Implantação de Processos; 

1.1.6. Frente VI – Análise de Sistemas propostos pelas Concessionárias. 

 

1.2. A Etapa II - Operação será composta por 2 (duas) Frentes de Trabalho, a saber: 

 

1.2.1. Frente I – Gerenciamento da Rotina; 

1.2.2. Frente II – Gerenciamento da Melhoria. 

 

1.3. A Etapa III - Análises Econômico-Financeiras 

 

Só ocorre mediante demanda determinada pelo Município de Belo Horizonte e compõe a parte de banco 

de horas desta contratação. Dessa forma, a contratação via banco de horas desta etapa permitirá ao 

Município de Belo Horizonte ter flexibilidade para direcionar a maneira como solicitará a execução dos 

serviços de Análises de Reequilíbrios ou Pleitos inerentes à execução dos contratos de concessão. 

 

O volume máximo de horas a serem consumidas no modelo de banco de horas é de 7.000 (sete mil) 

horas, cujo consumo deverá ser previamente autorizado pelo Município de Belo Horizonte mediante 

ordem de serviço. O Município não se vincula à contratação mínima de horas deste banco de horas.   

 

1.3.1 Para realização das Etapas de Estruturação e de Operação preveem-se o seguinte prazo:13 

                                                           
13 Tipicamente, este é o prazo de estruturação de Verificação Independente, considerando mapeamento e definição de processos. A base é o 
volume e a complexidade dos processos de mensuração que devem ser implantados para cada contrato de concessão. Os itens de mensuração estão 
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Contrato Etapa I – Estruturação Etapa II – Operação 

PPP Iluminação Pública 4 meses 56 Meses 

 

1.3.2. Para realização da Etapa de Análises Econômico-Financeiras, será necessário a emissão de ordem 

de serviço pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI. 

1.4. ETAPA I - ESTRUTURAÇÃO 

 

1.4.1. A Etapa I - Estruturação deverá ter início em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato.  

 

1.4.2. FRENTE I - ALINHAMENTO 

 

1.4.2.1. Esta é a fase inicial do trabalho com o objetivo de estruturar as bases do PROJETO, estabelecer 

diretrizes para execução do objeto, equalizar os conceitos e práticas a serem implementadas pela 

VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE, estabelecer as equipes de trabalho e promover a integração inicial entre 

as partes. 

 

1.4.2.2. Ao final dessa frente de trabalho deverá ser realizado um seminário de apresentação do Plano e 

Metodologia de Trabalho e das estratégias adotadas, do qual será estabelecido um Termo de Acordo 

Operacional, de acordo com os itens mínimos, conforme abaixo: 

 

1.4.2.2.1. Equalização de Conhecimentos Básicos 

 

Será realizado seminário, objetivando equalizar, compartilhar e ampliar a compreensão e conhecimentos 

sobre o projeto, entre os profissionais do Município gestores do contrato de concessão, designados para 

a adequação e implantação do projeto, e os profissionais indicados pela Consultoria.  

 

O conteúdo do seminário abrangerá os seguintes tópicos: 

 

1) Apresentação da metodologia de trabalho a ser adotada; 

2) Equalização da linguagem praticada no mercado e no ambiente do Município de Belo Horizonte, 

no que tange às iniciativas a serem desenvolvidas nas etapas e fases do projeto.  

3) Alinhamento dos principais desafios e fatores críticos de sucesso do presente projeto, com base 

na experiência da Consultoria e nos conhecimentos internos do Município de Belo Horizonte. 

4) Identificação das diretrizes básicas e macro atividades das 2 (duas) etapas do trabalho. 

 

Produto Resultante: 
 

P1 – Apresentação do Seminário 

                                                                                                                                                                                            
previstos nos editais de concessão, e os prazos aqui definidos estão em linha com outras contratações de verificação independente de outros 
poderes concedentes: Governo de Minas: VI da PPP do Mineirão; VI da PPP das Penitenciárias; VI da PPP da MG 010. 
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1.4.3. FRENTE II - DIAGNÓSTICO 

1.4.3.1. O objetivo da frente de Diagnóstico consiste no entendimento dos papéis e responsabilidades de 

cada uma das PARTES (Secretarias, Autarquias e VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE), dos projetos em 

questão, compreensão dos objetivos finais do Município de Belo Horizonte em relação ao contrato de 

gestão, avaliação dos indicadores de desempenho propostos, bem como suas metas e métricas e, por 

fim, a análise dos processos de medição proposto pela Concessionária e quando aplicável, o 

entendimento do sistema de coleta de dados e do cálculo dos indicadores por elas proposto. Essa fase é 

composta pelas atividades descritas a seguir. 

 
1.4.3.2. Mapeamento e Análise dos Contratos de Gestão 

 

As atividades contempladas para mapeamento e análise dos contratos de gestão são: 

 

1) Analisar documentações do contrato de gestão e de todos os seus componentes, tais como 

encargos, indicadores de desempenho e qualquer outro documento que venha a conter 

informações que sejam relevantes para condução do trabalho da VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE;  

2) Detalhar todas as responsabilidades das PARTES, previstas no contrato de gestão e seus anexos, 

estabelecendo diretrizes claras dos papéis dos envolvidos do PODER CONCEDENTE E 

CONCESSIONÁRIA, bem como os respectivos fluxos de comunicação;  

3) Fazer o mapeamento do papel da VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE e suas interfaces com PODER 

CONCEDENTE E CONCESSIONÁRIA com relação ao contrato levantando papéis e 

responsabilidades de cada uma das PARTES, desenhando o fluxo de troca de informação e a sua 

temporalidade;  

4) Gerar relatório com o entendimento e resumo das documentações que impactam o papel da 

VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE do contrato de gestão. 

 

Produto Resultante: 

 

P4 – Relatório com o entendimento e resumo das documentações que impactam o papel da 

VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE no CONTRATO DE CONCESSÃO 

 

1.4.3.3. Mapeamento e análise dos processos de coleta de dados e cálculo dos indicadores de 

desempenho  

 

As atividades contempladas para mapeamento e análise dos processos de coleta de dados e cálculo dos 

indicadores de desempenho são: 

 

1) Entender e detalhar cada componente dos indicadores de desempenho do contrato de gestão, 

contendo fluxos e procedimentos propostos, frequência de mensuração, prazo para coleta das 

informações e demais informações que forem relevantes; 
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2) Analisar e mapear os processos de coleta e de cálculo dos indicadores do contrato de gestão, 

identificando quais indicadores possuem processos de coleta e cálculos automatizados e quais 

possuem processos manuais; 

 

3) No caso dos indicadores que possuem coletas manuais, a VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE deverá 

analisar os processos de coleta e cálculo utilizados e/ou propostos pela CONCESSIONÁRIA; 

 

4) No caso de indicadores automatizados, a VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE deverá analisar o sistema 

em desenvolvimento e/ou em utilização pela CONCESSIONÁRIA para coleta e cálculo dos 

indicadores, entendendo: 

 

� Solução proposta e requerimentos definidos para o sistema;  

� Modo de coleta de dados;  

� Interfaces com outros sistemas;  

� Metodologia definida para cálculo dos indicadores;  

� Análise preliminar da arquitetura tecnológica proposta (desenho da solução).  

Produto Resultante: 

 

P5 – Relatório com o diagnóstico e mapeamento dos processos de coleta de dados e cálculo do sistema 

de desempenho propostos do CONTRATO DE CONCESSÃO 

 

1.4.4. FRENTE III - DESENHO DE PROCESSOS 

 

1.4.4.1. A fase de Desenho de Processos tem como objetivo a construção da metodologia de aferição de 

cada um dos processos de coleta de dados para cálculo dos indicadores produzidos pela 

CONCESSIONÁRIA e desenho dos processos de gestão da VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE. Essa fase é 

composta pelas atividades descritas a seguir.  

 

1.4.4.2. Reavaliar o resultado do diagnóstico e verificar a necessidade de revisar os indicadores de 

desempenho propostos para o contrato de gestão; 

 

1.4.4.3. Preparar relatório com as recomendações de alteração e efetuar a validação junto às PARTES do 

contrato de gestão; 

 

1.4.4.4. Desenhar os processos e procedimentos de aferição do desempenho do contrato de gestão, 

tendo como base o diagnóstico elaborado na Frente II e as alterações validadas conforme item anterior.  

 

1.4.4.5. Os processos deverão ser desenhados conforme a análise do sistema de desempenho de cada 

contrato: 
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1) Para indicadores que tiverem os processos de coleta de dados e cálculo automatizados, deverá 

ser feita a análise de segurança do sistema para aferição dos indicadores; 

2) Para indicadores cujo processo de coleta de dados para cálculo seja manual, como por exemplo, 

aferição das condições de instalação dos locais, a VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE deverá realizar 

diligências e vistorias in loco, bem como definir as metodologias estatísticas a serem utilizadas: 

 

� Tamanho de amostra 

� Significância 

� Frequência das visitas e das aferições 

� Prazos 

 

Os tamanhos de amostra dos processos de aferição deverão ser avaliados continuamente, buscando 

sempre uma confiabilidade que permita à VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE apontar irregularidades no 

desempenho da CONCESSIONÁRIA. 

 

1.4.4.6. Desenhar os processos e procedimentos para cálculo da nota final de desempenho da 

CONCESSIONÁRIA, determinando os prazos para recebimento das informações, prazo para aferição dos 

dados e prazo para cálculo e montagem do relatório mensal, de forma a complementar as especificações 

já previstas nos respectivos contratos de gestão. 

 

1.4.4.7. Definir os modelos dos relatórios a serem entregues à SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

INFRAESTRUTURA – SMOBI, bem como definir reuniões e seminários periódicos para apresentação de 

resultados. 

 

1.4.4.8. Desenhar o modelo de governança da VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE e suas interações e formas 

de comunicação com o Município de Belo Horizonte e o CONCESSIONÁRIO; 

 

1.4.4.9. Padronizar e documentar todos os processos, procedimentos e metodologias definidas, bem 

como o racional estabelecido; 

 

1.4.4.10. Propor indicadores estratégicos e respectivas metodologias de mensuração e que auxiliem o 

Município de Belo Horizonte na avaliação de suas principais metas em relação ao contrato de concessão. 

 

1.4.4.11. Elaborar material de treinamento para a equipe que irá atuar na Etapa II – Operação, 

conforme os processos e procedimentos de aferição definidos. 

 
Produtos Resultantes: 
 

1) P6 – Relatório com as recomendações de alteração dos indicadores de desempenho do 

contrato de concessão validados 
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2) P7 – Relatório com o desenho dos processos e procedimentos de aferição do desempenho do 

contrato de concessão 

 

3) P8 – Relatório com o desenho dos processos e procedimentos para cálculo do desempenho da 

CONCESSIONÁRIA 

4) P9 – Modelos dos relatórios a serem entregues à SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

INFRAESTRUTURA – SMOBI 

5) P10 – Desenho do modelo de governança e matriz de responsabilidade entre as PARTES 

 

6) P11 – Desenho dos indicadores estratégicos propostos para avaliação dos resultados 

finalísticos do contrato de concessão 

 

7) P12 – Relatório referente ao material de treinamento a ser realizado para a equipe da Etapa II - 

Operação 

 

1.4.5. FRENTE IV – PAINEL DE CONTROLE 

 

1.4.5.1. O objetivo dessa frente é implantar um sistema de informação web que realiza as rotinas de 

cálculo automáticas dos indicadores de desempenho e indicadores estratégicos atribuídos à 

VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE e que permita acesso remoto da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI, respectivo poder concedente e CONCESSIONÁRIA aos 

seguintes recursos:  

 

1) Visualização dos indicadores de desempenho em uma interface amigável e customizável. O 

sistema web deve permitir a entrada de dados de aferições manuais e automatizadas; 

2) Cálculo automático dos indicadores de desempenho e do valor devido para transferência de 

recursos; 

3) Relatórios e gráficos customizáveis permitindo a emissão de relatórios das variáveis do sistema 

em qualquer base de tempo;  

4) Um painel de controle gerencial no qual será exibido o desempenho do contrato de concessão 

contemplando: indicadores de desempenho, qualidade, produtividade e econômico-financeiros; 

custos e despesas, dentre outros estabelecidos no contrato de concessão; 

5) Um banco de dados no qual ficarão armazenados todos os indicadores e outras grandezas de 

importância auferidas pela VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE incluindo as realizadas manualmente; 

6) Acesso ao sistema web por meio de usuário e senha. Os usuários poderão ter diferentes 

permissões de acesso, sendo que a gestão dos acessos será feita pela SECRETARIA MUNICIPAL 

DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI; 
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1.4.5.2. A responsabilidade pela infraestrutura básica (datacenter, conectividade, software operacional 

dos servidores) bem como pelas rotinas de back-up do banco de dados será de responsabilidade do 

Município de Belo Horizonte. 

1.4.5.3. O Suporte técnico ao Painel de Controle deverá estar disponível a partir da entrada em operação 

do sistema até o término do contrato e será executado de segunda a sexta durante o horário de 

funcionamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI. 

 

Produtos Resultantes: 

 

1) P2 – Relatório referente à definição dos requerimentos técnicos e funcionais 

 

2) P3 – Relatório referente à Implantação (início da operação da ferramenta) 

 
1.4.6. FRENTE V - IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS 

 

1.4.6.1. A frente de Implantação de Processos tem como objetivo colocar em prática os processos de 

aferição de dados para cálculo dos indicadores produzidos pela CONCESSIONÁRIA e executar os 

processos de gestão da VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE.  

 

Essa frente é composta pelas atividades descritas a seguir. 

 

1) Implantar os processos desenhados e avaliar a necessidade e proceder com a revisão dos 

processos e procedimentos da VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE para aferição dos dados e cálculo 

dos indicadores da CONCESSIONÁRIA;  

2) Revisar e propor melhorias nos processos de coleta de dados e cálculo dos indicadores da 

CONCESSIONÁRIA; 

3) Realizar eventuais alterações nos processos de gestão da VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE, bem 

como nos formatos dos relatórios. 

 

Produtos Resultantes:  
 

1) P13 – Relatório sobre Processos de Coleta e Cálculo dos Indicadores da CONCESSIONÁRIA  

 

2) P14 – Processos e Políticas da VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE Revisados  

 

1.4.7. FRENTE VI - ANÁLISE DE SISTEMAS PROPOSTOS PELA CONCESSIONÁRIA 

 

1.4.7.1. A frente de Análise de Sistemas propostos pela CONCESSIONÁRIA tem como objetivo analisar a 

funcionalidade, adequabilidade e segurança dos sistemas propostos pela CONCESSIONÁRIA para 

monitoramento dos indicadores de desempenho. Essa frente é composta pelas atividades descritas a 

seguir. 
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1) Analisar os sistemas de coleta e cálculo dos indicadores propostos pela CONCESSIONÁRIA;  

2) Elaborar o mapeamento funcional dos sistemas; 

3) Analisar, sob o ponto de vista da Segurança da Informação, toda plataforma tecnológica da 

CONCESSIONÁRIA:  

 

� Controles gerais de Tecnologia da Informação e Governança de TI; 

� Análise de vulnerabilidades na arquitetura proposta; 

� Segurança em banco de dados; 

� Análise de segurança de acordo com seus 5 (cinco) pilares: confidencialidade, 

disponibilidade, integridade, acessibilidade e rastreabilidade; 

� Análise de segurança Operacional, Física e Lógica; 

� Gestão de riscos de TI. 

� Propor melhorias para o sistema da CONCESSIONÁRIA e elaborar relatório de Segurança da 

Informação. 

 

Produtos Resultantes:  

 

P15 – Relatório de Funcionalidade e Segurança da Informação referente aos Sistemas da 

Concessionária (a ser entregue até 2 meses após início da Etapa de Operação) 

 

1.5. ETAPA II – OPERAÇÃO 

 

1.5.1. A Etapa de Operação consiste na confirmação dos estudos realizados na Etapa de Estruturação e 

na aferição de rotina do desempenho da CONCESSIONÁRIA. Sendo assim, de posse dos processos 

desenhados na Etapa de Estruturação, a VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE poderá confirmar todo seu 

entendimento e monitorar o comportamento dos processos na prática, bem como realizar a análise de 

dados provenientes de diferentes sistemas e coletados em campo, para desenvolver um trabalho de 

análise de tendências utilizando modelos estatísticos, possibilitando a recomendação de ajustes, 

adaptações e planos de melhoria contínua. 

 

1.5.2. Essa etapa se refere à operação da VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE para o contrato de concessão. 

 

1.5.3. As frentes de trabalho da Etapa II – Operação são descritas a seguir. 

1.5.4. FRENTE I - GERENCIAMENTO DA ROTINA 

 

As atividades contempladas no gerenciamento da rotina são: 

 

1) Realizar VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE conforme os processos de gestão e operação definidos na 

Etapa I – Estruturação, que consiste em: 
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� Auxiliar o Município de Belo Horizonte na fiscalização das ações da CONCESSIONÁRIA no 

cumprimento das cláusulas e itens contratuais do projeto de gestão; 

� Acompanhar o desempenho da CONCESSIONÁRIA por meio das obrigações, indicadores e 

metas definidos para cada projeto de gestão; 

� Aferir dados da CONCESSIONÁRIA de acordo com os processos e procedimentos definidos na 

Frente III Desenho de Processo, da Etapa I, enviando os relatórios com os resultados à 

Administração Pública Municipal nos prazos estabelecidos; 

� Realizar reuniões periódicas com PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA para 

apresentação dos resultados e discussão de assuntos pertinentes, com periodicidade mínima 

de 3 (três) em 3 (três) meses, podendo ser alterada para períodos mais curtos; 

� Fornecer os relatórios de cunho gerencial com informações sobre histórico do desempenho 

das CONCESSIONÁRIAS na periodicidade acordada. 

 

1.5.5. FRENTE II - GERENCIAMENTO DA MELHORIA 

 

As atividades contempladas no gerenciamento da melhoria são: 

 

2) Propor melhorias nos processos e procedimentos das CONCESSIONÁRIA referentes à coleta de 

dados para cálculo dos indicadores de desempenho; 

3) Revisar e propor melhorias nos processos e procedimentos da VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE de 

aferição dos indicadores e dados da CONCESSIONÁRIA; 

4) Atualizar o tamanho das amostras de aferição de acordo com a variabilidade dos dados para 

cálculo dos indicadores; 

5) Revisar os indicadores e suas metas e métricas nas janelas de revisão contratuais previstas; 

6) Criar um ciclo de melhoria contínua e ações corretivas para a operação dos projetos de gestão 

pela CONCESSIONÁRIA, por meio da criação de uma sala de situação, que utilizará informações 

provenientes do Painel de Controle e técnicas de análise de dados para identificar padrões de 

comportamento dos processos e recomendar ações de melhorias para a CONCESSIONÁRIA. O 

painel de controle a ser operado pela CONTRATADA deverá ter as seguintes funções: 

 

� Aplicar modelos estatísticos para avaliar possíveis divergências entre os dados coletados em 

campo pelos agentes do VERIFICADOR INDEPENDENTE, em uma frequência a ser definida, e 

dados fornecidos pelos relatórios das Ordem de Serviço e diretamente pelos sistemas de 

informação; 

� Selecionar indicadores primários e secundários a monitorar que impactem diretamente a 

eficiência dos processos operados pelas Concessionárias e a qualidade. Rever 

periodicamente (frequência a ser determinada) a necessidade de inclusão de novos 

indicadores ou substituição ou exclusão dos indicadores monitorados, que deverão ser 

atualizados no Painel de Controle; 
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� Aplicar modelos estatísticos (ex.: análise de tendência, regressão linear) para projetar 

possíveis comportamentos futuros dos indicadores chave e recomendar de forma antecipada 

ações preventivas que reduzam o risco de queda de desempenho e qualidade nos contratos 

de concessão; 

� Realizar análise de correlação entre variáveis para entender padrões de comportamento dos 

indicadores chave e recomendar ações de melhoria preventivas e corretivas; 

� Acompanhar a eficiência das ações recomendadas e implantadas pelas concessionárias 

através do monitoramento dos indicadores relacionados a processos e gestão; 

� Recomendar de forma contínua, com base na intepretação dos dados, melhorias e inovações 

que possam gerar benefícios qualitativos e/ou quantitativos para a gestão dos 

equipamentos.  

 

Os produtos resultantes dessas 2 frentes de trabalho deverão ser entregues mensalmente:  

 

1) P16– Relatórios mensais consolidados sobre cumprimento das cláusulas e itens contratuais 

descritos nas documentações do edital do contrato de concessão 

 

2) P17– Relatórios mensais consolidados sobre a análise de conformidade dos dados submetidos 

pela Concessionária do contrato de concessão 

 

3) P18– Relatórios mensais consolidados sobre os indicadores quantitativos e qualitativos, cálculo 

da nota de desempenho e valor da contraprestação (quando aplicável) 

 

4) P19– Relatórios mensais sobre a gestão dos potenciais pleitos 

 

5) P20– Relatórios mensais consolidados sobre as recomendações de ações de melhoria contínua 

na gestão do contrato de concessão, baseados na análise de indicadores, tendências e 

mapeamento realizado pela equipe com base no painel de controle.  

 
1.6. ETAPA III – ANÁLISES ECONÔMICO-FINANCEIRAS 

 

1.6.1. A Etapa III – Análises Econômico-Financeiras tem o objetivo de proporcionar ao Município de 

Belo Horizonte os serviços de consultoria relativos a 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 



                           SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
 
 

 
CC 37/2016                                                                                                                                          Página 80 de 103 
 
 

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 à 

Concessões. 

2. GOVERNANÇA 

 

2.1. O projeto envolve, além da CONTRATADA, a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

– SMOBI e os poderes concedentes constantes nos contratos de concessão. A seguir encontram-se 

descritos os papéis e responsabilidade das partes, assim como suas respectivas interações, no 

desenvolvimento do projeto. 

 

2.2. A CONTRATADA será responsável pela execução de todo o escopo de trabalho descrito neste edital 

e seus anexos desenvolvendo todo o trabalho necessário para a adequada VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE 

do contrato de concessão em conformidade com a qualidade e prazos estabelecidos. Os produtos 

gerados durante o projeto deverão ser encaminhados à SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

INFRAESTRUTURA – SMOBI que fará a verificação preliminar dos mesmos. 

 

2.3. A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI será responsável pela 

contratação da VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE e pela verificação preliminar da conformidade e 

completude dos produtos e, em não havendo nenhuma observação, deverá emitir o aceite preliminar e 

encaminhar os respectivos produtos para avaliação do poder concedente. Caso haja alguma 

desconformidade a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI deverá convocar a 

CONTRATADA para prestar esclarecimentos e fazer as correções cabíveis. 

 

3 EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA 

 

3.1 Os profissionais da equipe deverão atuar conforme descrito a seguir: 

 

3.1.1 Executivo de Contrato 

 

• Responsável pela Coordenação geral do contrato; 

• Assinatura de todos os relatórios e documentos entregues à Contratante, responsabilizando-se, 

pessoalmente, pelos ajustes de qualquer conteúdo não aprovado pela CONTRATANTE e pela 

correção das falhas técnicas detectadas na execução do contrato; 

 

3.1.2 Gerente de Projeto 

 

• Responsável pela Coordenação geral do projeto; 
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• Supervisão e coordenação das atividades desenvolvidas pela equipe do projeto; 

• Apresentação da metodologia de projeto, quando solicitado, durante a vigência do contrato. 

• Responsável pelo monitoramento e gestão de prazos acordados para o cumprimento de todas as 

atividades a serem realizadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

 
3.1.3 Consultores 

 

• Consultor em Desenho de Processos 

• Responsável pela análise de negócios, desenho dos processos de aferição e dos processos da 

Concessionária que possuem impacto direto ou indireto na geração dos indicadores de 

desempenho. 

• Consultor em Indicadores de Desempenho 

• Responsável pela supervisão da metodologia de aferição dos processos de coleta de dados para 

cálculo dos indicadores produzidos pela Concessionária, cálculo da remuneração da 

Concessionária e desenho dos processos de gestão da VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE. 

 

3.1.4 Especialista  

 

• Especialista em Tecnologia da Informação 

• Responsável pela análise técnica do ponto de vista de Segurança da Informação sobre toda 

arquitetura tecnológica da Concessionária com o intuito de garantir a acessibilidade, 

confidencialidade, disponibilidade, integridade e rastreabilidade dos dados. 

• Responsável pela implantação da solução de gerenciamento de informação web que consiste em 

disponibilizar dados em tempo real referentes às operações da Concessionária 

 

3.1.5 Verificadores 

 

• Profissionais com dedicação integral e exclusiva que atuarão na execução dos procedimentos de 

verificação conforme definidos na Etapa de Estruturação.  

• Profissionais devem efetuar aferições noturnas no parque de iluminação pública. 

 
3.1.6 Analistas 

 

• Apoiador em Desenho de Processos 

• Responsável pelo apoio na análise de negócios, desenho dos processos de aferição e dos 

processos da Concessionária que possuem impacto direto ou indireto na geração dos 

indicadores de desempenho. 

• Apoiador em Indicadores de Desempenho 
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• Responsável pelo apoio na supervisão da metodologia de aferição dos processos de coleta de 

dados para cálculo dos indicadores produzidos pela Concessionária, no cálculo da remuneração 

da Concessionária e no desenho dos processos de gestão da VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE.  
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3.2 Os totais de horas da equipe técnica e de meses estimados para o cronograma de trabalho nas 

Etapas I e II estão demonstrados nas tabelas a seguir:  

 

Etapa I - Estruturação 

Equipe Técnica Total de Horas14 

Executivo de Contrato 135 

Gerente de Projeto 1.215 

Consultor 1.215 

Analista 1.215 

Especialista 608 

TOTAL 4.388 

 

Etapa II – Operação 

Equipe Técnica Total de Horas 

Executivo de Contrato 690 

Gerente de Projeto 5.518 

Consultor 13.798 

Especialista 912 

Verificador 47.802 

TOTAL 68.720 

 
4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 a 59 60

VI PPP Iluminação Pública

Etapa: Estruturação

FRENTE I - Al i nha mento

FRENTE II  - Dia gnós ti co

FRENTE II I - Desenho de Process os

FRENTE IV - Pa inel  de  Controle

FRENTE V - Impl antação de Proces sos

FRENTE VI  - Aná l i se  de Sis temas  Propostos  pel a  Concess i onária

Etapa: Operação

FRENTE I - Gerencia mento de Rotina

FRENTE II  - Gerenci amento da Mel horia

Análises Econômico-Financeiras

(Sob dema nda , a té o l imi te  de ba nco de horas )

Cronograma do Projeto
Mês

 
 

 
                                                           
14 A base é formada por: (i) o volume e a complexidade dos processos de mensuração que devem ser implantados para cada contrato de PPP; com 
seus devidos sistemas de mensuração de desempenho determinados (ii) experiências de contratação de VEIRIFICADOR INDEPENDENTE no 
Estado de Minas (iii) complexidade dos produtos listados neste termo de referência. 
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ANEXO V 
 

CONCORRÊNCIA SMOBI Nº 37/2016 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

 
À  
Comissão Permanente de Licitações 
 
Prezados Senhores, 
 
A presente proposta é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos na 
Concorrência SMOBI Nº 37/2016, os quais comprometemos a cumprir integralmente. 
 
EDITAL SMOBI Nº 37/2016 

OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO 

INDEPENDENTE DO CONTRATO DE CONCESSÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E EMPRESA DE DIREITO 

PRIVADO DENOMINADA CONCESSIONÁRIA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESPECIFICADAS EDITAL. 

EMPRESA 

Razão Social Empresa   

CNPJ   

Inscrição Estadual (se for o caso)   

Inscrição Municipal   

Endereço   

Telefone   

Fax   

E-mail   

Representante(s) legal(is) da empresa 

Nome:   

Email:   

Telefone:   

Endereço:   

Representante do Proponente credenciado nesta Licitação 

Nome:   

Email:   

Telefone:   

Endereço:   

Preço Global da Proposta 

(i) Preço da Etapa I (R$):  

(ii) Preço da Etapa II (R$):  

(iii) Preço da taxa horária para o Banco de Horas (7.000 horas) Etapa III 

(R$): 
 

(iv) Preço Etapa III (R$) (Preço Horária X 7.000)    

Preço Global da Proposta (R$) (Item (i) + Item (ii) + Item (iv):   

Preço Global da Proposta (por extenso):   
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Vigência do Contrato: 60 (sessenta) meses 

Indicar o nome do Banco – Agência e número de conta corrente do proponente 

onde deverá ser efetuado o pagamento. 
  

Assinatura do(s) Representantes   

 

 

• Declaramos que no preço proposto encontram-se incluídas todas as despesas tais 
como, tributos, encargos sociais e quaisquer outro ônus que porventura possam recair 
sobre a prestação de serviço, objeto deste edital.  

 

• Validade da Proposta de Preços: (mínimo 60 dias). 
 
 
 
 
Local e data 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL, IDENTIFICAÇÃO DA  EMPRESA 
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ANEXO VI 
 

CONCORRÊNCIA SMOBI Nº 37/2016 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

 
A (nome da empresa) ____________________, CNPJ n.º ____________, com sede à 
______________________, neste ato representada pelo(o) Sr.(a) 
________________________ (qualificação completa - nome, RG, CPF), pelo presente 
instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o Senhor (es) (qualificação 
completa - nome, RG, CPF), a quem confere(m) amplos poderes para junto ao Município de 
Belo Horizonte (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais) praticar os atos necessários para representar o outorgante na licitação na 
modalidade Concorrência SMOBI 37/2016, usando dos recursos legais e acompanhando-os, 
conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar 
lances verbais, negociar preços e demais condições, formular e assinar propostas técnica e de 
preços, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 
podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, 
dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma 
licitação). 
 
 
Local e data 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL, IDENTIFICAÇÃO DA  EMPRESA 

 
RECONHECER FIRMA(S) 
 
 
Observação:  Conforme estabelecido no subitem 7.2.2.1 do edital, na hipótese de apresentação 
de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir acompanhada de cópia 
autenticada do documento constitutivo do proponente ou de outro documento em que esteja 
expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário. 

 
 
 
 



                           SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
 
 

 
CC 37/2016                                                                                                                                          Página 87 de 103 
 
 

ANEXO VII 
 

CONCORRÊNCIA SMOBI Nº 37/2016 

 
DECLARAÇÃO 

(A SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM O ENVELOPE HABILITAÇ ÃO, NO CASO DO 
LICITANTE SER BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR 123/ 2006) 

 
Declaramos, sob as penas da lei, que a licitante _________________ é beneficiária da Lei 
Complementar 123/2006, na condição de _____________ (EPP – Empresa de Pequeno Porte 
/ME – Micro empresa ou Cooperativa) considerando os valores da receita bruta e o atendimento 
aos requisitos previstos na Lei supracitada.  
 
Atestamos para os devidos fins, que a licitante não se encontra enquadrada em nenhuma das 
hipóteses, que veda a concessão do tratamento jurídico diferenciado, previstas nos incisos I a X 
do § 4º do art. 3º da Lei 123/2006:  

 
a)  de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  
 
b)  que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 

exterior;  
 
c)  de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de 

outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei 
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do 
caput deste artigo; 

 
d)  cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa 

não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o 
limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

 
e)  cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 

lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do 
caput deste artigo;  

 
f)  constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
 
g)  que participe do capital de outra pessoa jurídica;  
 
h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 

econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, 
de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de 
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência 
complementar;  

 
i)  resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de 

pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;  
 
j)  constituída sob a forma de sociedade por ações. 
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Possuímos ciência da nossa obrigação de comunicar ao Município de Belo Horizonte quaisquer 
fatos supervenientes que alterem a situação de nossa empresa. 
 
 
Local e data 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL, IDENTIFICAÇÃO DA  EMPRESA 
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ANEXO VIII 
 

CONCORRÊNCIA SMOBI Nº 37/2016 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  

 
 
 [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DO LICITANTE], como representante 
devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO LICITANTE] (doravante 
denominado [Licitante]), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 
 
(a)  a proposta foi elaborada de maneira independente e que seu conteúdo não foi, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com ou recebido de qualquer 
outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

 
(b)  a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutido com ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa; 

 
(c)  que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da 
referida licitação; 

 
(d)  que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente 
certame, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 
(e)  que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Município antes da 
abertura oficial das propostas; e 

 
(f)  que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 
 
Local e data 
 
 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL, IDENTIFICAÇÃO D A EMPRESA  
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ANEXO IX 
 

CONCORRÊNCIA SMOBI Nº 37/2016 

 
DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS  

 
 

             (Razão Social do Licitante)_____________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________, sediada no    __________(endereço completo)___________, declara sob 
as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua participação no 
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
Local e data 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL, IDENTIFICAÇÃO DA  EMPRESA 
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ANEXO X 
 

CONCORRÊNCIA SMOBI Nº 37/2016 

 
DECLARAÇÃO  

 
 

Declaro, para os devidos fins, que os trabalhadores da              (Razão Social do 
Licitante)_____________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, sediada no    
__________(endereço completo)___________, envolvidos na execução do objeto da licitação 
mencionada acima não incorrem nas proibições previstas no artigo 49-B da Lei Orgânica deste 
Município, in verbis: 
 
Art. 49-B - Não poderão prestar serviço a órgãos e entidades do Município os trabalhadores das 
empresas contratadas declarados inelegíveis em resultado de decisão transitada em julgado ou 
proferida por órgão colegiado relativa a, pelo menos, uma das seguintes situações: 
 
Art. 49-B acrescentado pela Emenda à Lei Orgânica n º 23, de 14/09/2011 (Art. 2º) 
 
I - representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo de 

abuso do poder econômico ou político; 
II-  condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou 

o patrimônio público. 
  
Parágrafo único - Ficam as empresas a que se refere o caput deste artigo obrigadas a 
apresentar ao contratante, antes do início da execução do contrato, declaração de que os 
trabalhadores que prestarão serviço ao Município não incorrem nas proibições de que trata este 
artigo.  
 
Local e data 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL, IDENTIFICAÇÃO DA  EMPRESA 
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ANEXO XI 
 

CONCORRÊNCIA SMOBI Nº 37/2016 

 
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 
Processo nº   01-129.707/16-16 
Contrato de prestação de serviços 
que entre si celebram o Município de 
Belo Horizonte e a empresa 
............................................................. 

 
O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE , inscrito no CNPJ sob o nº 18.715.383/0001-40, 
localizado na Avenida do Contorno, 5.454, Bairro Funcionários, CEP 30110-036, nesta Capital, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de 
Obras e Infraestrutura, Ricardo Augusto Simões Campos, presente o Procurador Geral do 
Município, Rúsvel Beltrame Rocha, e a empresa ..........., inscrita no CNPJ sob o nº. ................., 
estabelecida na ........................., doravante denominada CONTRATADA , neste ato 
representada por ............, CI ...............e CPF ................, celebram o presente CONTRATO de 
prestação de serviços, a ser executada sob o regime de empreitada por preço global, 
decorrente da Concorrência SMOBI Nº 37/2016, processo administrativo n° 01.129.707/16-16, 
em conformidade com a Lei nº 8.666/1993, Decretos Municipais 10.710/2001, 11.245/2003, 
15.113/13, 15.185/13 e demais normas aplicáveis, mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço de verificação independente do 
contrato de concessão celebrado entre o Município de Belo Horizonte e empresa de direito 
privado denominada concessionária, conforme anexos deste Contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes da execução do presente contrato serão acobertadas pela seguinte 
dotação orçamentária: 2700.0172.15.452.084.2.035.0002.339039.99 F 03.00 – SICOM 117. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR 
 
O presente contrato tem o valor total estimado de R$ ................................................................. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA 
 
O prazo de vigência deste contrato é de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura.  
 
CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE 
 
5.1. O contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da CONTRATADA , desde 

que observados o interregno mínimo de 1 (um) ano a contar da data limite para 
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apresentação da proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IPCA/IBGE). 

 
5.2. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da CONTRATADA.   
 
CLÁUSULA SEXTA: DO ADITAMENTO DOS SERVIÇOS E PREÇOS  
 
6.1. Fica vedada qualquer alteração qualitativa ou quantitativa do contrato, que implique custos 

adicionais, ou alteração conceitual dos projetos. 
 
6.2. Incluem-se na vedação a repactuação/revisão de preços. 
 
6.3. Não constitui alteração contratual vedada o reajuste de preços previsto contratualmente. 
 
6.4.Excetuam-se da regra o ato autorizativo exarado, prévia e expressamente pelo 

Representante Legal do CONTRATANTE , em processo próprio, com a justificativa da 
imprescindibilidade da alteração contratual para se atingir o interesse público. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1. Efetuar a prestação dos serviços conforme fixado no Anexo I deste contrato. 
 
7.2. Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 
 
7.3. Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE 

quanto à prestação dos serviços contratados. 
 
7.4. Garantir a boa qualidade dos serviços prestados. 

 
7.5. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 

impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário 
à execução deste contrato. 

 
7.6. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no edital, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII do 
artigo 55 da Lei 8.666/93. 

 
7.7. Apresentar sempre que solicitado pelo CONTRATANTE , comprovação de cumprimento 

das obrigações tributárias e sociais, legalmente exigíveis. 
 

7.8. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou terceiros 
a seu serviço. 

 
7.9. 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 . 
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7.10. Submeter-se às normas e determinações do CONTRATANTE  no que se referem à 
prestação deste serviço. 

 
7.11. Manter sigilo das informações ou características técnicas de aplicações do Município, as 

quais vier a obter acesso, em razão de sua atuação durante a prestação do serviço. 
 

7.12. Manter sigilo dos serviços contratados, sendo expressamente vedado dar conhecimento, 
transmitir ou ceder a terceiros qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a 
execução dos serviços, salvo com prévia e expressa autorização do CONTRATANTE . 

 
7.13. Executar os serviços durante o prazo de vigência contratual. 

 
7.14. Seguir as normas e metodologias recomendadas, pelo CONTRANTE, na execução das 

atividades. 
 

7.15. Arcar com todas as responsabilidades, técnica e financeira necessárias à realização dos 
serviços. 

 
7.16. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade a mão de obra necessária à 

perfeita execução do serviço contratado. 
 

7.17. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE , atendendo 
prontamente a todas as reclamações/solicitações, em até 3 (três) dias úteis. 

 
7.18. Utilizar-se de profissionais de expressiva qualificação, especialização, experiência e 

atuação em atividades vinculadas ao objeto do projeto, do seu quadro permanente. 
 

7.19. Utilizar-se de apoio técnico de pessoas físicas ou jurídicas, nas fases, etapas e 
quantidades necessárias para o cumprimento do conteúdo apresentado na proposta. 

 
7.20. Manter, obrigatoriamente, preposto aceito pelo CONTRATANTE  para representá-lo 

durante o período de execução do contrato. 
 

7.21. Disponibilizar uma equipe composta por profissionais aptos para executar as atividades 
no prazo proposto conforme cronograma apresentado. 

 
7.22. Zelar pela qualidade, cumprimento do escopo e prazos do projeto, na pessoa do Gerente 

de Projeto da CONTRATADA . Deverá responder pela competência técnica da sua 
equipe, mantendo os recursos conforme requerido pelo contrato. 

 
7.23. Comprovar, através de currículo acompanhado de documentos comprobatórios e 

atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que todos os 
membros da equipe possuem a experiência mínima requisitada no Edital. 

 
7.23.1. No caso da necessidade de substituição de algum membro da equipe, inclusive do 

gerente de projeto, o substituto deverá possuir e apresentar, no mínimo, os 
mesmos requisitos exigidos neste edital para o membro substituído. 
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7.24. Garantir que a equipe da CONTRATADA  permaneça ‘in-loco’ durante a execução do 
projeto. Qualquer alteração no seu quadro funcional – descrito em contrato - deverá ocorrer 
mediante acordo entre as partes. 

 
7.25. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto 

em Contrato, sem interrupção seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, 
greve, falta ao serviço e demissão de empregados. 

 
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
8.1. Fiscalizar a prestação dos serviços contratados, por meio da Secretaria Municipal de Obras 

e Infraestrutura, cuja designação do servidor será através de Portaria.  
 
8.2. Fiscalizar a manutenção pela CONTRATADA , das condições de habilitação e qualificações 

exigidas no edital, durante toda a execução do contrato, em cumprimento ao disposto no 
Inciso XIII do artigo 55 da Lei 8.666/93. 

 
8.3. Prestar todas as informações necessárias com clareza à CONTRATADA  para a execução 

dos serviços contratados. 
 
8.4. Pagar as faturas apresentadas pela CONTRATADA . 

 
8.5. Analisar, avaliar, determinar e registrar as falhas encontradas, assim como o não 

cumprimento das determinações, aplicando sanções e, no caso de multa, informando à 
CONTRATADA para as devidas providências de desconto em fatura subsequente. 

 
8.6. Notificar a CONTRATADA , por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades 

encontradas na prestação dos serviços. 
 

8.7. Determinar a substituição de imediato e a qualquer tempo dos empregados da 
CONTRATADA que não atenderem às exigências do Contrato e aos requisitos e padrões 
de qualidade necessários ao adequado desempenho das suas funções. 

 
8.8. Disponibilizar todos os equipamentos e acessos necessários para que a equipe execute os 

serviços contratados. 
 
CLÁUSULA NONA: DAS CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO  
 
9.1. O cálculo do valor mensal para pagamento de cada etapa será: 

 
9.1.1. O valor mensal total devido referente à Etapa I – Estruturação será calculado de 

acordo com respectivos valores indicados na Proposta Comercial da 
CONTRATADA e percentuais proporcionais atribuídos a  cada produto, conforme 
estabelecido na Tabela 1. 

 
a) Percentuais referentes à Etapa I – Estruturação 

 

Tabela 1 - Produtos para pagamentos referentes à Et apa I – Estruturação 
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Produto % por produto em Relação ao 
valor total da Etapa* 

% por produto em Rela ção 
ao valor total do projeto 

P1 5,82% 0,70% 
P2 16,24% 1,96% 
P3 16,24% 1,96% 
P4 5,14% 0,62% 
P5 5,14% 0,62% 
P6 5,14% 0,62% 
P7 5,14% 0,62% 
P8 5,14% 0,62% 
P9 5,14% 0,62% 
P10 5,14% 0,62% 
P11 5,14% 0,62% 
P12 5,14% 0,62% 
P13 5,14% 0,62% 
P14 5,14% 0,62% 
P15 5,14% 0,62% 

 
100,00% 12,00% 

* Os percentuais dizem respeito ao valor da proposta comercial referente à Etapa I 
- Estruturação 

 
9.1.2. O valor mensal total devido referente à Etapa II – Operação – será calculado de 

acordo com respectivos valores indicados na Proposta Comercial da 
CONTRATADA  e percentuais proporcionais atribuídos a cada produto, conforme 
estabelecido na Tabela 2. 

 
b) Percentuais referentes à Etapa II - Operação 

 

Tabela 2 - Produtos para pagamentos referentes à Et apa II – Operação 

Produto Número 
de Meses  

% por produto em Relação 
ao valor total da Etapa* 

% por produto em Relação 
ao valor total do projeto 

P16 56 0,3571% 14,00% 
P17 56 0,3571% 14,00% 
P18 56 0,3571% 14,00% 
P19 56 0,3571% 14,00% 
P20 56 0,3571% 14,00% 

  
100,00% 70,00% 

* Os percentuais dizem respeito ao valor da proposta comercial referente à 
Etapa II - Operação 

 
9.2. A CONTRATADA deverá emitir a nota fiscal/fatura conforme legislação vigente.  
 
9.3. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a prestação dos serviços 

realizada e o período da execução. 
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9.4. O pagamento será efetuado pela Gerência Administrativo Financeira da Secretaria 
Municipal de Obras e Infraestrutura no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
adimplemento de cada parcela/produto. 

 
9.5.. Os dados bancários deverão ser informados pelo contratada no corpo da Nota 

Fiscal/Fatura. 
 
9.6.  Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento será 

contado a partir da sua reapresentação devidamente regularizada.  
 
9.7. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Município, incidirá 

correção monetária até o pagamento efetivo, processando-se o cálculo “pro rata die” com 
base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E / Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE) ou por outro índice oficial que vier a substituí-
lo.  

 
CLÁUSULA  DÉCIMA:  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1.  O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência da CONTRATADA , sujeitando-a as seguintes penalidades: 
 
         10.1.1. advertência; 
 

10.1.2. multa, a ser aplicada pela autoridade competente nos seguintes percentuais: 
 

a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, 
na entrega dos relatórios e/ou execução de demais produtos / serviços do 
contrato, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, 
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando 
for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento 
fiscal. 
 

b) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total do contrato, quando houver o 
descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, 
tais como: 

 
b.1)  deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, 

nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93;  
b.2)  permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;  
b.3)  deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os 

documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação e pagamento 
da despesa; 

b.5)  deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação do 
contratante; 

b.6)  não devolver os valores pagos indevidamente pelo CONTRATANTE ;  
d.7)  manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do 

contrato; 
b.8)  utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do 

contrato; 
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b.9)  tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano 
físico, lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa; 

b.10) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual - EPI, quando 
exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na 
hipótese de contratação de serviços de mão de obra; 

b.11) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com 
o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração; 

b.12) deixar de repor funcionários faltosos; 
b.13) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de 

contratação de serviços de mão de obra; 
b.14) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de 

atividade; 
b.15) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, vales-

refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar 
com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas 
datas avençadas; 

b.16) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista 
e previdenciária regularizada. 

 
c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for 

descumprida na hipótese de a CONTRATADA  entregar o objeto contratual em 
desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com 
vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que 
se destina. 

 
d)  multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato 

quando a CONTRATADA  der causa à rescisão do contrato.  
 

e) multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de a 
CONTRATADA  ensejar a rescisão do contrato e sua conduta implicar em 
gastos à Administração Pública superiores aos contratados. 

 
10.1.2.1.  O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo 
estabelecido para o cumprimento da obrigação.  

 
10.1.2.2.  A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação 

superveniente de outras multas previstas, cumulando-se os respectivos 
valores.  

 
10.1.3. suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração 

Municipal; 
 
10.1.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
10.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo Gerente Administrativo-

Financeiro da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. 
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10.2.1. Na hipótese de deixar a CONTRATADA  de pagar a multa aplicada, o valor 
correspondente será executado observando-se os seguintes critérios:  

 
I -  se a multa aplicada superar o valor da fatura do mês subsequente ao 

inadimplemento, responderá o infrator pela sua diferença, devidamente 
atualizada monetariamente e acrescida de juros, fixados segundo os índices 
e taxas utilizados na cobrança dos créditos não tributários do Município ou 
cobrados judicialmente;  

II -  inexistindo faturas subsequentes ou sendo estas insuficientes, descontar-se-
á o valor da garantia; 

III–  impossibilitado o desconto a que se refere o inciso II deste item, será o 
crédito correspondente inscrito em dívida ativa.  

 
10.3. As penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade serão aplicadas 

pelo Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura. 
 
10.4. Na aplicação das penalidades de advertência, multa e suspensão temporária será 

facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
10.4.1. No caso de aplicação das penalidades previstas no subitem anterior será 

concedido prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação de recurso. 
 
10.4. Na aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada a defesa prévia 

no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias. 
 

10.4.1. No caso de aplicação da penalidade prevista no subitem anterior será concedido 
prazo de 10 (dez) dias para apresentação de recurso. 

 
10.5. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 

separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a CONTRATADA  da plena 
execução do objeto contratado. 
 
10.5.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os 

prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 
 
10.6. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como 

inexecução total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo 
razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente 
pela contratação. 

 
10.7.  Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada 

abusiva, inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente majorado 
ou inexequível. 

 
10.8. A responsabilidade da CONTRATADA  será apurada com a observância do devido 

processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a 
eles inerentes, devendo a aplicação das penalidades cabíveis respeitar os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade. 
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10.9. O desempenho insatisfatório da CONTRATADA  ensejará a anotação em sua ficha 

cadastral nos termos do artigo 34 do Decreto Municipal 15.113/2013. 
 
10.10. O procedimento de aplicação das sanções administrativas obedecerá ao disposto 

nos arts. 25 a 36 do Decreto Municipal 15.113/2013. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO / RESCISÃO 
 
11.1. O presente contrato extinguir-se-á ao seu término, sem necessidade de qualquer 

notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, podendo, no entanto, ser rescindido a 
qualquer tempo.  

 
11.2.  O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na legislação, desde 

que formalmente motivado nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, bem como nas hipóteses de a CONTRATADA : 

 
11.2.1. infringir quaisquer das cláusulas ou condições do contrato; 
 
11.2.2. transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte; 
 
11.2.3. entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se; 
 
11.2.4. recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução deste 

contrato, insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo; 
 
11.2.5. deixar de executar o serviço, abandonando-o ou suspendendo-o por mais de 2 

(dois) dias seguidos, salvo por motivo de força maior, desde que haja 
comunicação prévia e imediata ao CONTRATANTE ; 

 
11.2.6. agir com dolo, imperícia ou imprudência relativamente às obrigações contratuais; 
 
11.2.7. deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações trabalhistas, 

tributárias e sociais; 
 

11.2.8. ser declarada inidônea e/ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a 
Administração Municipal; 

 
11.2.9. subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado, associar-se com outrem, 

praticar fusão, cisão ou incorporação, exceto na hipótese de serviço secundário 
que não integre a essência do objeto, desde que expressamente autorizada pelo 
Contratante, mantida em qualquer caso a integral responsabilidade da 
CONTRATADA . 

 
11.3.  A rescisão do contrato poderá ser: 

 
I -  determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados no 

subitem anterior; 
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II -  amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; 

 
III - judicial, nos termos da legislação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO 
 
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. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA GARANTIA 
 
13.1. O presente contrato será garantido por meio de ......................................., no valor de 

R$........................., equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual. 
 
13.2. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações 
contratuais. 
 
13.3. A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, 

devendo este efetuar o pagamento do respectivo prêmio, por todo o período da garantia, 
independentemente do prazo de vigência indicado na apólice.    

 
13.4. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento total das 

obrigações contratuais.   
 
13.5. O Município de Belo Horizonte poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida 

para se ressarcir de multas estabelecidas neste contrato. 
 
13.6. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de 

qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a CONTRATADA  a 
fazer a respectiva reposição no prazo máximo e improrrogável de 02 (dois) dias úteis, 
contado da data em que for notificada. 

 
13.6.1. A 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 relativa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA FISCALIZAÇÃO  
 
No curso da execução dos serviços, caberá ao CONTRATANTE , por meio de servidor 
designado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, fiscalizar a fiel observância das 
disposições contratuais, promovendo a verificação da regularidade da prestação dos serviços.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE  não implica 
corresponsabilidade sua ou do servidor designado para o acompanhamento do Contrato, não 
excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA por danos que, em decorrência 
de culpa ou dolo, sejam causados ao CONTRATANTE ou a terceiros.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO – O CONTRATANTE  comunicará, por escrito, as deficiências 
porventura verificadas na execução dos serviços, cabendo à CONTRATADA a imediata 
correção, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO 
 
A publicação do extrato do presente contrato no Diário Oficial do Município “DOM” correrá por 
conta e ônus da Administração Municipal. 
 
CLÁUSULA  DÉCIMA SEXTA:  DOS ANEXOS 
 
Vincula-se ao presente contrato a proposta da CONTRATADA , o edital e seu anexos, nos 
termos do art. 55, XI, da Lei nº 8.666/93 e é anexo ao presente instrumento e dele faz parte 
integrante o Termo de Referência e o Projeto Básico. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1. A CONTRATADA  fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, conforme previsto nos §§1º e 2º, art. 65 da Lei n.º 8.666/93. 

 
17.2. A tolerância do CONTRATANTE  com qualquer atraso ou inadimplência por parte da 

Contratada, não importará de forma alguma em alteração ou novação. 
 
17.3. A CONTRATADA não poderá caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação 

financeira. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, renunciando-se a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida ou pendência oriunda do presente 
instrumento. 
 
E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 3 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo: 
 
Belo Horizonte, 
 

 
 

 
Ricardo Augusto Simões Campos  
Secretário Municipal de Obras e 

Infraestrutura 

Rúsvel Beltrame Rocha  
Procurador Geral do Município 

 

 

 
 
 

Representante da Empresa 
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ANEXOS DO CONTRATO 

 
ANEXO I  

 
TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO  

(QUANDO DA ELABORAÇÃO DESTE CONTRATO TRANSCREVER O ANEXO I DO 
EDITAL) 

 
 


