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1–INTRODUÇÃO 

 
1.1 – Belo horizonte é um município brasileiro e capital do Estado de Minas Gerais. Situado na 

região sudeste do país, ocupa uma extensão territorial de aproximadamente 331 km², com uma 
taxa demográfica de 7167,02 habitantes/Km².  Sua população estimada é de 2.501.576 (dois 
milhões, quinhentos e um mil e quinhentos e setenta e seis) habitantes (Fonte: Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatístico-IBGE/2010), sendo o sexto município mais populoso do 
Brasil e o mais populoso do Estado.  

1.2 – Com uma taxa de urbanização da ordem de 100%, seu Índice de Desenvolvimento Humano - 
IDH é de 0,810, considerado muito alto.  

1.3  - Segundo o Censo 2010, 95,4% da população de Belo Horizonte vivia acima da linha da 
Pobreza, 3,2% encontrava-se entre as linhas de indigência e de pobreza e 1,4% estava abaixo 
da linha da pobreza. No mesmo ano, o índice de gini era de 0,60.  

1.4 –Belo Horizonte é a quarta cidade mais rica do Brasil com 1,54% do PIB Nacional. Mais de 
80% da economia do município se concentra nos serviços, com destaque para o comércio, 
serviços financeiros, atividades imobiliárias e administração pública.  

1.5 - Em que pese a qualidade dos indicadores sociais e econômicos do município, a cidade 
apresenta vários desafios no que diz respeito à infraestrutura e mobilidade urbana, bem como 
na prestação e serviços públicos.  

1.6  Em Belo Horizonte, a atual administração municipal tem como objetivo melhorar as condições 
de mobilidade, de drenagem urbana, da qualidade dos serviços públicos de saúde e de lazer. 
Objetivo este, que deu origem ao Programa de Governo e do Orçamento Participativo, ora 
financiado com recursos advindos da Corporação Andina de Fomento – CAF. 

1.7 O Programa de Governo e do Orçamento Participativo foi firmado em 22 de novembro de 2019, 
entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a CAF, com o objetivo geral de melhorar as condições 
de mobilidade e os tempos de deslocamento, o lazer nos espaços públicos e o acesso aos 
serviços públicos de saúde por meio de um conjunto de ações de melhorias de vias urbanas, 
drenagem urbana e saúde, previstas no plano de investimentos do Município de Belo 
Horizonte. 

1.8 A proposta abrange empreendimentos constantes em quatro áreas temáticas que possuem os 
seguintes conceitos diretivos: 
 

Cidade Saudável: A proposta para esta área temática é assegurar o acesso a serviços 
de qualidade na saúde, racionalizando e integrando as redes de serviços em todo o 
território metropolitano. Acredita-se que o acesso aos serviços de qualidade na saúde 
combinado com a melhoria da qualidade devida da cidade propiciará uma cidade cada 
vez mais saudável 
 
Cidade com Mobilidade: Desejamos uma cidade onde as pessoas se deslocam com 
rapidez, qualidade e conforto, na qual a rede de transportes é integrada e eficiente, 
com prioridade ao transporte coletivo e respeito aos pedestres e ciclistas. 
 
Cidade Compartilhada: A participação é o elemento central de uma sociedade 
democrática. Ao longo dos anos a sociedade civil e a Prefeitura de BH desenharam um 
novo modelo de controle social das políticas públicas, com a criação de canais 
institucionais diversos de participação cidadã. Tem-se como objetivo a consolidação da 
gestão compartilhada, gerando uma grande rede colaborativa, em que os princípios de 
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transparência e justiça social se sustentam à base de um respeito mútuo entre o 
município e seus cidadãos. 

 
Cidade conectada com o cidadão e com o mundo: Nos dias atuais, o ritmo de 
mudanças no cenário econômico e social aumenta de maneira inédita, tendendo a se 
intensificar de forma progressiva com o passar dos anos, colocando a infraestrutura de 
comunicação como palavra de ordem no que diz respeito à competitividade urbana. A 
Prefeitura de Belo Horizonte deseja se distinguir com uma gestão pública participativa, 
com forte consenso e coesão social em torno do projeto de longo prazo desejado para 
a cidade e da boa qualidade das nossas instituições e políticas públicas. Assim, 
queremos que a eficiência gerencial seja traduzida na prestação de serviços públicos 
de qualidade à população de Belo Horizonte, produzindo um 
relacionamento de confiança e respeito entre a sociedade e o Governo Municipal. Na 
área de serviços, as inovações em tecnologias de informação e comunicação serão um 
poderoso instrumento em favor da desburocratização, da agilidade dos processos e da 
redução dos prazos de atendimento aos usuários.  

1.9 Assim, para que alcancemos o futuro que almejamos para Belo Horizonte, necessitamos 
investir em modernidade, com vistas ao crescimento sustentável de toda a cidade, traduzido na 
melhoria da mobilidade em avenidas e ruas; melhoria do serviços de transporte urbano; 
recuperação do espaço urbano; aumento da oferta de serivços de saúde pública e  elevação da 
qualidade do atendimento aos cidadãos, por meio da modernização da infraestrutura interna 
das instituições municipais e da infraestrutura tecnológica.  

1.10 Esperamos, pois, que o Programa de Governo e do Orçamento Participativo, ora 
financiado pela CAF possa contribuir o alcance dessas ações. 

1.11 Dado o vulto do investimento a ser feito nessas ações e considerando os princípios da 
eficiência, transparência e primazia do bem público, se faz imperiosa a necessidade de uma 
auditoria independente para auditar os procedimentos de contratação e o uso de recursos do 
Programa, no atendimento as metas e objetivos do Programa.  
 

2 – OBJETIVO:  
 

2.1 - O presente Termo de Referência (TR), parte integrante do edital de licitação, tem por objetivo 
estabelecer o conjunto de elementos necessários e suficientes para configurar a execução do 
objeto licitatório. 
 

3 OBJETO:  
 
- Constitui escopo do presente Termo de Referência, a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de auditoria com a finalidade de auditar 
anualmente os procedimentos de contratação de acordo com a legislação nacional, o 
cumprimento de cláusulas contratuais e do uso dos recursos do “Programa de Governo 
e do Orçamento Participativo”, contratado com recursos de empréstimo internacional 
outorgados pela Corporação Andina de Fomento (CAF).  
 
3.1 LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
3.1.1.1 - O local para a execução dos serviços especializados de auditoria ficará a cargo 

da Empresa vencedora; 
3.1.1.2 Havendo necessidade de se coletar informações para a prestação do serviço, a 
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Empresa vencedora poderá utilizar as dependências da SMOBI/SUPGF com sede na Rua dos 
Guajajaras, 1107, 17º andar – Lourdes, Belo Horizonte – MG, apenas, para esse fim.  
 
 

3.2 PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGENCIA CONTRATUAL 
 
3.3.1.    O prazo  de vigência da contratação objeto deste Termo de Referência, 40  (quarenta) 
meses , contados da assinatura do contrato.  
3.3.2.  O prazo para execução dos serviços de auditoria e apresentação dos pareceres será de  
de 90 (noventa) dias corridos a partir do encerramento do  exercício fiscal anual. 
3.3.4.  Os prazos supra mencionados poderão ser prorrogados em caso de necessidade. 
 

4 JUSTIFICATIVA: 
 

4.1 – Em novembro de 2019 a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, contratou a operação de 
crédito estrangeira, com a Corporação Andina de Fomento – CAF, no valor de US$ 
82.500.000,00 (oitenta e dois milhões e quinhentos mil dólares) para execução do Programa de 
Governo e do Orçamento Participativo, durante período de 16 (dezesseis) anos.  

4.2 – O Programa está estruturado em quatro componentes, a saber:  
a) Obras de Mobilidade. Intervenções em interseções críticas da Av. Cristiano Machado; 

restauração de vias urbanas; restauração de corredores de transporte na região de Venda 
Nova; melhoria da sinalização e de calçadas; implantação ou melhoria de ciclovias;  

b) Reabilitação Urbana. Revitalização de pelo menos duas praças públicas, incluindo a Praça Rio 
Branco (Praça da Rodoviária) e a Praça Governador Israel Pinheiro (Praça do Papa);  

c) Obras e aquisições de equipamentos de saúde. Investimentos em unidades de pronto 
atendimento (UPAs), atenção especializada, revitalização do Hospital Odilon Behrens e seu 
entorno e a construção de sua nova maternidade;  

d) Modernização Institucional e gestão do Programa. Investimentos em soluções integradas de 
tecnologia da informação e comunicação, incluindo software, equipamentos e serviços para a 
Secretaria Municipal de Saúde - SMSA e Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – 
SMOBI, órgãos e entidades a elas vinculados. Inclui o apoio à Unidade de Gestão do Projeto 
(UGP) e auditoria externa;  

4.3 – Para a execução do Programa faz-se necessária a contratação de auditoria contábil e 
financeira para averiguação da conformidade da aplicação dos recursos financiados com o que 
estabelece o contrato de empréstimo firmado entre as partes. 
 
5. OBJETIVO DA AUDITORIA:   
 
5.1.  O objetivo da auditoria é obter um parecer dos auditores independentes sobre: 
 

5.1.1. Se as  demonstrações  financeiras  do  Programa  e/ou  da  entidade  
refletem,razoavelmente,  a  situação  financeira  do  projeto  e/ou  da  entidade  e  
se  foram elaborados  de  acordo  com  as  Normas  Internacionais  de  
Contabilidade  (NICs), com as diretrizes emitidas pela Comissão de Normas 
Internacionais de Contabilidade (IASC), com os requisitos de auditoria externa da 
CAF e com este termo de referência; 

5.1.2. A razoabilidade das informações financeiras complementares; 
5.1.1. O cumprimento, pelo executor e/ou mutuário, dos termos e das condições do 

contrato, bem como  das  leis  e  dos  regulamentos  locais  aplicáveis.  O auditor 
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deverá  avaliar  o  cumprimento  específico  das  cláusulas  contratuais  de  caráter 
contábil-financeiro contidas no contrato; 

5.1.2. O cumprimento  –  por meio do exame integrado dos respectivos processos de 
aquisições e desembolsos  -  das normas e dos procedimentos estabelecidos no 
contrato  para  a  seleção,  a  adjudicação,  a  contratação,  recebimentos  e 
pagamentos relacionados à aquisição de bens e à contratação de obras e serviços 
de consultoria financiados com os recursos do empréstimo (contribuição) e da 
contrapartida local, bem como da validade da documentação comprobatória eda 
qualificação das despesas apresentadas nas solicitações de desembolso; e; 

5.1.3. O  cumprimento  do  regulamento  operacional,  de  crédito,  e/ou  dos  convênios 
interinstitucionais,  conforme  aplicáveis.   

5.2. Também constitui objetivo específico obter um relatório dos auditores independentes 
sobre a avaliação do sistema de controle interno do  órgão  executor  e/ou  dos  sub-
executores,  que  inclua  o ambiente  de  controle,  bem  como  os procedimentos  e  
controles  operacionais,financeiros, contábeis e administrativos do órgão executor e 
dos sub-executores,no que se refere à execução do Programa. 

 
6 . ORIENTAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
6.1 - A  auditoria  será  realizada  com  base  nos  requisitos  de  auditoria  externa  descritos  
no  Contrato  de  Empréstimo,  nas  Normas  Internacionais  de  Auditoria  (NIAs) emitidas pela 
Federação Internacional de Contadores (IFAC), e de acordo com o estipulado neste termo de 
referência. A auditoria incluirá, entre outros aspectos: 
6.1.1 - A  avaliação  dos mecanismos de  controle  interno  referente  à execução do  
Programa,  a  qual compreende que a concepção e o funcionamento do referido  mecanismo 
deverá ser realizada  conforme  os  critérios  definidos  pelo  “Committee  on  Sponsoring 
Organizations  (COSO)”,  os  quais  incluem:  (i)  o  ambiente  de  controle;  (ii)  a avaliação de 
riscos; (iii) os sistemas de contabilidade e de informações; (iv) as atividades de controle; e (v) 
as atividades de monitoramento; 

6.1.1.1. Essa  avaliação  incluirá,  entre  outros,  os  seguintes  aspectos:  (i)  a  
capacidade institucional  instalada  do  órgão  executor  e/ou  do  sub-executor  referente  aos 
recursos  humanos,  materiais  e  do  sistema  de  informações para gerenciar a execução do 
Programa;  e  (ii)  o  sistema contábil  utilizado  pelo  órgão  executor  e/ou  pelo  órgão  sub-
executor  para  o registro  das  transações  financeiras,  inclusive  os  procedimentos  para  a 
consolidação  das  informações  financeiras  em  projetos  de  execução descentralizada;  
6.1.2.Verificação sobre a utilização dos recursos CAF assim como de contrapartida local, 
incluindo se foram utilizados de acordo com o destino de recursos previstos no contrato de 
empréstimo da CAF.  

6.1.2.1 Essa verificação incluirá, entre outros, os seguintes aspectos: exame das   
transações  financeiras  e  dos  registros  contábeis  para  averiguar  e opinar  se  as  
informações  financeiras  (demonstrações  financeiras  básicas, informações  financeiras  
complementares)  do  Programa  e/ou  da  entidade  são apresentadas de forma  razoável e se 
foram elaborados de acordo com as NICs (Normas Internacionais de Contabilidade); se foram 
utilizados de acordo com o que determina o contrato de empréstimo da CAF.  
6.1.3.Exame e verificação sobre o  cumprimento de cláusulas contratuais;. 
6.1.4. Verificação que os procedimentos de contratação de bens e serviços realizados no 
âmbito do Programa estão de acordo com a legislação local, e com as determinações previstas 
no contrato de empréstimo CAF.  
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6.1.5. Para comprovar a adequada aplicação dos procedimentos de  aquisições  e  
desembolsos  estabelecidos  no  contrato  e  a  qualificação  das despesas,  dever-se-á  
verificar  se  a  documentação  comprobatória:(i)  está adequadamente  corroborada  por  
comprovantes  fidedignos  e  mantidos  nos arquivos  do  órgão  executor/sub-executores/ou  
mutuário;  (ii)  foi  devidamente autorizada; (iii) corresponde a despesas qualificadas, de acordo 
com os termos do contrato de empréstimo; e (iv) foi contabilizada  corretamente; 
6.1.6.Exame da aplicação dos procedimentos para registro, controle e manutenção de bens 
adquiridos com os recursos do Programa; 
6.1.7. Exame da situação do fundo rotativo e dos demais tipos e/ou modalidades de 
desembolso, incluindo a conciliação de contas bancárias, e se a conta especial reflete  
adequadamente  os  fluxos  do  fundo  operacional  durante  o  período auditado, com utilização 
exclusiva para o Programa. 
 
6.2 – Plano de trabalho 
 
A CONTRATADA deverá elaborar cronograma das atividades a serem auditadas, contendo 
plano de trabalho, para a realização das auditorias no período de vigência do contrato, 
contendo, no mínimo, os seguintes elementos: 
6.2.1. Equipe diretamente envolvida na auditoria,  no gerenciamento e coordenação dos 
trabalhos de auditoria; 
6.2.2.Metodologia para o desenvolvimento de cada atividade;  
6.2.3.Etapas do trabalho e período de sua execução; 
6.2.4.Cronograma detalhado das ações realizadas e os prazos estimados para entrega dos 
produtos;  
6.2.5.Recursos Materiais Necessários;  
6.2.6.Organização e formas de apresentação dos produtos; 
6.2.7. Atribuições e responsabilidades da equipe técnica;  
6.2.8.Outros itens considerados pertinentes pela Empresa Contratada Produtos a serem 
entregues; 
 
6.3 – Escopo dos serviços 
 
6.3.1.A  auditoria  do  Programa  de  Governo e do Orçamento Participativo abrangem:  
6.3.1.1.Prestar serviço de auditoria  externa  independente  na  documentação,  nos registros e 
relatórios do Programa de  Governo e do Orçamento Participativo;  
6.3.1.2.Apresentar parecer profissional dos auditores independentes no que se refere às 
informações financeiras e operacionais exigidas no contrato entre o município e a CAF, à 
avaliação dos mecanismos de  controle  interno  e  à  utilização  dos  recursos  do  projeto  de  
acordo  com  os termos e as condições do contrato, referente ao período entre a assinatura do 
Contrato (26/11/2019) e120 dias após o último desembolso do contrato, previsto para 
(26/03/2025). 
 
6.4 - Procedimentos gerais relacionados com os trabalhos 
 
 6.4.1. Todos os planos, pareceres e relatórios deverão ser entregues a Secretaria Municipal de 
Obras e Infraestrutura - SMOBI, por meio da Subsecretaria de Gestão Planejamento e 
Finanças – SUPGF,Unidade Gestora do Programa, em no mínimo 01 (uma) via impressa e 
assinada e em arquivo eletrônico; 
6.4.2.  Emissão do cronograma de atividades de auditoria que deverá ser discutido e validado 
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com a SUPGF antes do inicio dos trabalhos. 
6.3.3.  Comunicação previa formalizando o inicio dos trabalhos e o responsável técnico pela 
execução. 
6.3.4.  Estabelecimento de agenda de Reuniões. 
 
6.5 –  Forma de Apresentação dos Pareceres: 
 
6.5.1.  A auditora deverá apresentar seus pareceres, resultados da auditoria, elaborados de 
acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (NIAs), bem como com os requisitos de 
auditoria externa previsto no contrato entre o município e a CAF e com este termo de 
referência.   
6.5.2.  Os  relatórios  da  auditoria  externa  deverão  ser  remetidos  à  Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte - PBH, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI e 
cobrirão, pelo menos, os seguintes aspectos:  
6.5.2.1.  a adequada utilização dos recursos do empréstimo CAF e da contrapartida local, de 
acordo com contrato de empréstimo, incluindo uma opinião auditada da situação financeira do 
Programa; 
6.5.2.2. o  cumprimento  das  cláusulas  contratuais  dos  contratos  de  obra  e  supervisão, 
incluindo o cumprimento dos aspectos ambientais e sociais; e 
6.5.2.3. os  procedimentos  de  contratação  utilizados,  baseados  no  contrato  de empréstimo 
e na normativa local vigente. 
6.5.3. Os pareceres devem conter os resultados da auditoria, informando e classificando o 
desempenho do Programa de acordo com o seguinte:  
6.5.3.1. Para as demonstrações financeiras do Programa: se sem ressalvas, sem ressalvas 

com exceção ou com ressalvas; 
6.5.3.2. Para  as  normas  e  procedimentos  licitatórios:  se  satisfatórios,  moderadamente 
satisfatórios, moderadamente insatisfatórios ou, insatisfatórios; 
6.5.3.3. Para  os  procedimentos  de  controle  interno:  se  satisfatório,  moderadamente 
satisfatório, moderadamente insatisfatório ou insatisfatórios; 
6.5.3.4..Para o cumprimento das disposições gerais com relação à execução do Programa: 
cumprimento e cumprimento com exceções; 
6.5.4.Os pareceres deverão conter pronunciamento sobre os seguintes aspectos: 
6.5.4.1. A elegibilidade das despesas apresentadas para desembolso; 
6.5.4.2.O uso dos recursos com os termos do Contrato de Empréstimo; 
6.5.4.3.Os montantes não elegíveis, sem comprovação ou não utilizados (se houver); 
6.5.4.4. A  verificação  dos  procedimentos  adotados  nos  processos  de  licitações  e 
monitoramento dos contratos; 
6.5.4.5.O cumprimento das cláusulas contratuais na execução do Programa. 
6.5.5 -  Os pareceres deverão conter ainda: 
6.5.5.1.Recomendações para o exercício. Descrevendo as deficiências encontradas  
(casoencontrem)  e como o Executor deve proceder para corrigir e melhorar os processos 
delicitação ,  contratação,  gerenciamento  financeiro  e  monitoramento  e  controle  
doscontratos; 
6.5.5.2.Carta Gerencial.  Quando falhas significativas que não estiverem representadas 
noparecer sobre a auditoria chamarem a atenção do auditor no decorrer da auditoria, as 
mesmas deverão ser relatadas em uma carta gerencial endereçada à coordenação do 
executor: 
6.5.5.2.1.Deficiências no sistema de controle interno; 
6.5.5.2.2. Práticas e políticas contábeis inadequadas; 
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6.5.5.2.3.  Quaisquer outras questões que o auditor considere que devam ser trazidas à 
atenção do executor . 
6.5.6. Observação: A CAF não impõe um formato de demonstrações financeiras anuais. Um 
esboço geral do conteúdo das demonstrações financeiras se estabelece durante a preparação 
do programa e se confirma durante a execução do mesmo.As demonstrações financeiras para 
um programa  geralmente são os relatórios financeiros  que usualmente incluem: 
a)Demonstrativo de Origens e Aplicações de Recursos por componente;b)  Demonstrativo  de  
Conciliação  da  Conta  Designada  (se  houver  uma  contadesignada);c) Notas Explicativas às 
Demonstrações Financeiras. 
 
7 – EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA E EQUIPAMENTOS 
 
7.1 - A CONTRATADA deverá ter disponibilidade de equipe técnica adequada para a 
elaboração simultânea dos trabalhos, durante toda a vigência do contrato. 
7.2 - A CONTRATADA deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos contados a partir da 
emissão da ordem de serviço, a equipe técnica que efetivamente executará os serviços de 
auditoria objeto desta licitação, de acordo com o Cronograma Físico Financeiro, seguido da 
citação nominal completa de todos os profissionais, membros da equipe e a correspondente 
caracterização da formação intelectual e a função a que foi designado dentro da equipe 
técnica, para aprovação do FISCAL DO CONTRATO. Nesta data, a CONTRATADA deverá 
entregar ao FISCAL DO CONTRATO, uma cópia do contrato firmado com cada profissional 
integrante da equipe técnica.7.3 - Em caso de substituição de membros da equipe, por parte da 
CONTRATADA, os procedimentos serão os mesmos, quando da emissão da ordem de serviço 
para autorizações do FISCAL DO CONTRATO.  

 
7.4 – Equipe Técnica Mínima:  

 
7.4.1 - A CONTRATADA deverá ter disponibilidade de equipe técnica, instalações e 

aparelhamento adequados, inclusive equipamentos e softwares para análise dos dados 
coletados e apresentação dos resultados. Além disso, a CONTRATADA deverá ter 
condições de elaborar simultaneamente todos os serviços demandados, durante a 
vigência do contrato. 

7.4.2 -  Para a execução dos serviços descritos no item 6 deste Termo de Referência será 
exigida pela CONTRATANTE uma Equipe Técnica Mínima conforme apresentado na 
Tabela 1, que descreve a composição e especialidades exigidas para cada profissional 
que a compõem. 

Tabela 1 - Equipe Técnica Mínima 

Profissional 
Experiência Profissional / Qualificação 
exigida 

Quantidade 
mínima 

Coordenador Financeiro  

Formação em Ciências Contábeis,com 
registro no Conselho Profissional, Registro 
no Cadastro Nacional de Auditores 
Independentes, com pelo menos 5 (cinco) 
anos de experiência profissional, 
comprovada por meio da apresentação de 
Atestado de Capacidade Técnica e Currículo.  

01 
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Auditor Financeiro  

Formação em Ciências Contábeis, com 
registro no Conselho Profissional, com pelo 
menos 5 (cinco) anos de experiência 
profissional, comprovada por meio da 
apresentação de Atestado de Capacidade 
Técnica e Currículo.  

02 

Assistente de Auditoria  

Formação em Ciências Contábeis ou 
Administração, com registro no Conselho 
Profissional, com pelo menos 3 (três) anos 
de experiência profissional, comprovada por 
meio da apresentação de Atestado de 
Capacidade Técnica e Currículo.  

01 

 
7. 5 - A adoção de profissional com qualificação técnica superior à necessária não originará 
custo adicional ao contrato. 

7. 6 – Os profissionais devem fazer parte do quadro permanentes da Empresa.  

8 –  DOCUMENTOS EXIGÍVEIS APÓS A CONTRATAÇÃO 
 
8.1. A Contratada deverá apresentar à Fiscalização no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos contados da Ordem de Serviço Inicial, a seguinte documentação: 

8.1.1.Comprovação de integração de cada um dos profissionais ao Quadro Permanente da 
Contratada ou da(s) subcontratada(s), feita através de cópia do Contrato de Trabalho 
do profissional; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; ou cópia do 
Contrato Social da empresa em que consta o profissional integrante da sociedade, 
além da devida Certidão de Registro na entidade profissional competente como RT 
da Contratada; ou, ainda, através do contrato de prestação de serviços regido pela 
legislação civil comum, devidamente registrado(s) no(s) cartório(s) competente(s) 
e/ou na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), quando a legislação assim 
exigir, observando o disposto na Lei n.º 6.496/1977, na Lei n.º 12.378/2010, na Lei 
13.639/2018 e seus regulamentos; 

8.1.2. Declaração da Contratada comprovando a existência de instalações e equipamentos 
adequados para a execução de serviços; 

8.1.3. Apresentação do “Plano de Trabalho” conforme o item 6. 2. 

8.1.3.1.O Planejamento dos Serviços, completo, deve conter todas as atividades, etapas e fases 
detalhadas. O cronograma físico financeiro deverá ter os seus respectivos 
percentuais físicos em concordância com o cronograma da proposta. Deverá estar 
incluídos nesse cronograma, o prazo de elaboração e entrega de toda documentação 
necessária para execução dos serviços. 

8.2. Os prazos de execução dos serviços, constantes no Cronograma Físico-Financeiro 
apresentado neste Projeto Básico da Licitação são referências e a Contratada poderá realizar 
adequações dos mesmos, em comum acordo e sob a aprovação da SMOBI, após a emissão 
da Ordem de Serviço. 
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8.3. A Contratada ficará sujeita à multa, conforme disposto no contrato a partir do momento que 
não cumprir prazo de qualquer atividade contratual. 

9. SUBCONTRATAÇÃO  

9.1. A subcontratação do objeto NÃO será admitida, tendo em vista o requisito de habilitação 
técnico operacional, que exige a apresentação de atestados que comprovassem 
execução de serviços com características semelhantes. 

10.PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS:  
 
10.1.Para o início dos serviços será emitida uma ORDEM DE SERVIÇO.  
10.2.A CONTRATADA deverá estar mobilizada para atender ao escopo definido, no prazo 
estipulado. 
10.3.Na data de emissão desta ordem de serviço, o FISCAL DO CONTRATO promoverá uma 
reunião de definição de diretrizes com a CONTRATADA, coordenador e equipe técnica que 
receberão informações gerais sobre o escopo dos trabalhos.  
 
11. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:  
 
11.1. Todos os trabalhos serão acompanhados e fiscalizados por funcionário designado pela 
SMOBI/SUPGF, denominado FISCAL DO CONTRATO, que terá plenos poderes para verificar 
e fazer cumprir a perfeita elaboração do objeto contratado, de acordo com as exigências 
contratuais, especificações, normas técnicas e padrões de qualidade, desde o início dos 
serviços, até a sua aceitação definitiva.  
11.2. O FISCAL DO CONTRATO realizará as medições devidas pelos serviços executados e 
aprovados e/ou quando julgar necessário deverá fazer advertências, sugerir aplicação de 
multas, efetuar retenção de medições e tomar todas as providências e demais ações 
necessárias ao bom andamento dos trabalhos. 
 

13. MEDIÇÕES:  
 
13.1. Os serviços serão medidos, conforme executados e de acordo com o cronograma físico 
detalhado entregue pela CONTRATADA, anexo à proposta comercial, e de desembolso 
financeiro formalmente aceito na citada proposta comercial. Serviços não aceitos pelo FISCAL 
DO CONTRATO não serão  objeto de medição. Em nenhuma hipótese poderá haver medição 
de serviços sem a devida cobertura contratual. 

13.2.  As medições serão elaboradas relativas aos serviços executados no período do dia 16 
do mês anterior até o dia 15 do mês em curso, pelo FISCAL DO CONTRATO, com a 
participação da CONTRATADA, e será formalizada e datada no último dia de cada mês, e 
pagas no mês subseqüente. 

13.3. A liberação da primeira medição ficará vinculada a entrega da documentação descrita no 
item 8 e 10.1, deste Termo de Referência. 

 

14. PROPRIEDADE DOS DOCUMENTOS ENTREGUES:  

14.1.O escopo e todos e quaisquer dados, correspondências, documentos e informações, que 
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venha a CONTRATADA a ter acesso, seja de forma oral ou escrita, constatadas, em razão dos 
serviços prestados, se revestem de total e irrestrita confidencialidade e, como tal, devem ser 
qualificadas e consideradas pela CONTRATADA, seus funcionários e/ou prepostos, não 
devendo a qualquer título ou por qualquer motivo revelar, transferir ou de outra forma dispor 
dessas informações, exceto com a prévia e expressa autorização formal SMOBI/SUPGF. 

14.2 - A CONTRATADA deverá manter sigilo absoluto, a qualquer tempo, sobre todas as 
informações confidenciais, se obrigando, por si e seus funcionários e/ou prepostos, a não 
utilizar e/ou divulgar a terceiros, o resultado dos respectivos exames, relatórios e afins, 
utilizando-os apenas com o único propósito de executar os serviços descritos nesse Termo de 
Referência. 

14.3 -São confidenciais, dentre outros, os documentos e pareceres relativos aos serviços 
discriminados nesse Termo de Referência, assim como as análises, compilações, estudos 
preparados pela CONTRATADA. 

14.4 - Em caso de violação das obrigações constantes desse item, a CONTRATADA 
responderá diretamente à SMOBI por perdas e danos, sem prejuízo de quaisquer outros 
direitos que a SMOBI tenha por força do contrato ou da lei. 

14.5 - Todos os direitos originários da execução de pareceres, análises, compilações ou outros 
documentos, elaborados pela CONTRATADA ou seus colaboradores, serão de propriedade do 
Município de Belo Horizonte. Os direitos autorais ou quaisquer outros direitos, de qualquer 
natureza, sobre a documentação produzida no âmbito do contrato devem reverter 
exclusivamente à SMOBI, sendo entregues nas datas acordadas. 
 

15. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:  
 
15.1.  Recebimento Provisório: provisoriamente, pelo responsável  por  seu recebimento(no 
verso da nota fiscal), para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço. 
 
15.2.  Recebimento Definitivo: definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente,mediante termo de aceite,  assinado  pelas  partes,  após  o decurso do 
de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 desta Lei 8.666/93.  
 
16.  CONDIÇÕES DE GARANTIA CONTRATUAL:  
 
16.1. A contratada deverá comprovar, no ato de assinatura deste Instrumento, a prestação da 
garantia de contratação, no  valor de ___________ (por extenso) correspondente a 5% (cinco 
por cento) do valor global deste Contrato.  

16.1.2. A apresentação da garantia de que trata o subitem anterior poderá ser posterior 
à assinatura do contrato, desde que devidamente justificado e autorizado pela 
Contratante.  
16.1.3 Ocorrendo o disposto no subitem 16.1.2, o prazo para prestação da garantia 
será de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de assinatura este Contrato.  

16.2. A garantia prevista deverá ser apresentada em uma das modalidades previstas no § 1º do 
art 56 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
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16.2.1. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das 
obrigações contratuais  
16.2.2. 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 
de garantia, independentemente do prazo de vigência indicado na apólice. 
16.2.3. A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento 
total das obrigações contratuais 

16.3. A contratante poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida para se ressarcir 
de multas estabelecidas no contrato.  
16.4. 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 48 (quarenta e oito) horas, contado 
da data em que for notificada  
16.5.  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.  
16.6. Em havendo prorrogação do contrato, a garantia de contratação deverá ser prorrogada 
ou substituída, contemplando o novo prazo.  

16.6.1. Igual procedimento deverá ser feito caso ocorra aditamento contratual que 
altere o valor contratado.  

16.7.  Rescindido o contrato por culpa da contratada, perderá esta em favor da Contratante a 
garantia prestada.  
 

 Belo Horizonte, ________________ de ________________ de 2020. 
 
 
 

ADRIANA LUIZA NIGRI RIBEIRO 
DIRETORIA DE CONTRATOS E CAPTAÇÕES 

 
 
 

LEANDRO CESAR PEREIRA 

SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

 

 

 

 

De acordo:  

 

JOSUÉ COSTA VALADÃO  

SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  

 

 


