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Edital de Concorrência Pública 

N.º 008/2010 
 

“Concessão Administrativa para realização de serviços e obras de 
engenharia e serviços de apoio não assistenciais à gestão e operação do 

Hospital Metropolitano de Belo Horizonte” 
 
 
 
O Município de Belo Horizonte, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Saúde, com fundamento na Lei Municipal n.º 9.038, de 14 de janeiro de 2005, 
torna público que está aberta licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA, a 
ser julgada pelo critério de MENOR VALOR DE CONTRAPRESTAÇÃO 
PÚBLICA, com o fim de selecionar a proposta mais vantajosa para a outorga 
de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E 
OBRAS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO 
DO HOSPITAL METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE, excluídos os 
serviços assistenciais de saúde, como a seguir especificado. 
 
A presente concessão administrativa do Hospital Metropolitano de Belo 
Horizonte foi autorizada pelo Poder Legislativo, por meio da Lei Municipal nº 
10.004, de 25 de novembro de 2010. 
 
Aplicam-se a este procedimento a Lei Municipal n.º 9.038, de 14 de janeiro de 
2005 e as Leis Federais n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e n.º 11.079, de 
30 de dezembro de 2004. 
 
A GARANTIA DA PROPOSTA, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e as 
PROPOSTAS COMERCIAIS serão recebidos até o dia 17 de janeiro de 2011, 
das 8h às 17h, no protocolo da Gerência de Compras e Licitações, situada na 
sede da Secretaria Municipal de Saúde, na Av. Afonso Pena, n.º 2.336, 7º  
andar, em Belo Horizonte/MG. A sessão pública de abertura da GARANTIA DA 
PROPOSTA, dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS 
COMERCIAIS terá início às 10h do dia 18 de janeiro de 2011, no auditório 
situado no 14º andar da sede da Secretaria Municipal de Saúde, na Av. Afonso 
Pena, n.º 2.336, em Belo Horizonte/MG. 
 
O aviso referente a este EDITAL será publicado no DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – DOM – e em jornais de grande 
circulação. Será também afixado no Quadro de Avisos na sede da Secretaria 
Municipal de Saúde. Todas as comunicações posteriores referentes a este 
Edital serão divulgadas somente no DOM e no Quadro de Avisos já 
mencionado. 
 
 

1. DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL 
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1.1. Anexo I – Modelos das Declarações e Compromissos Previstos no 
Edital 

 
1.2. Anexo II – Plano de Negócios de Referência  

 
1.3. Anexo III – Minuta do Contrato 

 
1.4. Anexo IV – Licença de Implantação do Hospital 
 

 
  
2. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

2.1. A presente CONCORRÊNCIA será regida, além do presente EDITAL, 
pela Lei Municipal n.º 9.038, de 14 de janeiro de 2005 e pelas Leis 
Federais n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e n.º 11.079, de 30 de 
dezembro de 2004 e, de forma subsidiária, pela Lei Federal n.º 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e pelo Decreto Municipal n.º 10.710, de 28 de 
junho de 2001.  

 
 
3. DAS DEFINIÇÕES 
 

3.1. Os termos e expressões grafados em caixa alta e em negrito neste 
EDITAL serão sempre entendidos conforme as definições abaixo: 

 
3.1.1. ADJUDICATÁRIA: CONCORRENTE declarada vencedora da 

CONCORRÊNCIA pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, mediante 
homologação da Autoridade municipal competente; 

 
3.1.2. AFILIADA: pessoa jurídica relacionada, por controle societário, à 

outra pessoa jurídica, seja como controlada ou controladora; 
 
3.1.3. COMISSÃO DE LICITAÇÃO: comissão designada pelo PODER 

CONCEDENTE para conduzir os trabalhos necessários à 
realização da CONCORRÊNCIA; 

 
3.1.4. CONCESSÃO: delegação, por meio de concessão administrativa, 

das OBRAS e SERVIÇOS do HOSPITAL, na forma dos Anexos 4 
e 5 do CONTRATO, respectivamente; 

 
3.1.5. CONCESSIONÁRIA: SPE (Sociedade de Propósito 

Específico), constituída pela CONCORRENTE vencedora da 
CONCORRÊNCIA, que se incumbirá, na forma do EDITAL, de 
executar a CONCESSÃO; 
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3.1.6. CONCORRÊNCIA: procedimento licitatório instaurado pelo Edital 

de Concorrência n.º 008/2010; 
 
3.1.7. CONCORRENTE: cada uma das empresas ou CONSÓRCIO de 

empresas que, atendendo à convocação do EDITAL, participam 
da CONCORRÊNCIA; 

 
3.1.8. CONSÓRCIO: conjunto de pessoas jurídicas que se reuniram 

para participar da CONCORRÊNCIA; 
 
3.1.9. CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA: valor que será pago à 

CONCESSIONÁRIA, calculado na forma do Anexo 7, após a 
verificação do ÍNDICE DE DESEMPENHO, constante do Anexo 6 
do CONTRATO, e da TAXA DE OCUPAÇÃO; 

 
3.1.10. CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MÁXIMA: valor anual de 

referência da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA para fins de 
julgamento da PROPOSTA COMERCIAL, a ser pago à 
CONCESSIONÁRIA caso esta logre atingir integralmente o 
ÍNDICE DE DESEMPENHO e considere a TAXA DE OCUPAÇÃO 
equivalente à 100%, nos termos dos Anexos 6 e 7 do 
CONTRATO; 

 
3.1.11. CONTRATO: contrato de CONCESSÃO, cuja minuta encontra-se 

no Anexo III do EDITAL; 
 
3.1.12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: conjunto de documentos 

arrolados no EDITAL a ser obrigatoriamente apresentado pelas 
CONCORRENTES, destinado a comprovar sua regularidade 
fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira. 

 
3.1.13. DOM: Diário Oficial do Município de Belo Horizonte; 
 
3.1.14. GARANTIA DA PROPOSTA: a garantia de cumprimento da 

proposta a ser apresentada pelas CONCORRENTES, nos termos 
deste EDITAL. 

 
3.1.15. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: a garantia do fiel 

cumprimento das obrigações da CONCESSÃO, a ser mantida 
pela CONCESSIONÁRIA em favor do PODER CONCEDENTE, 
nos montantes e nos termos definidos no a CONTRATO; 

 
3.1.16. HOSPITAL: Hospital Metropolitano de Belo Horizonte, conforme 

especificado no Anexo 4 do CONTRATO; 
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3.1.17. ÍNDICE DE DESEMPENHO: conjunto de critérios e 
especificações técnicas constantes do Anexo 6 do CONTRATO, 
referentes às metas de qualidade da prestação dos SERVIÇOS 
da CONCESSÃO, que serão utilizados para apurar a 
remuneração devida à CONCESSIONÁRIA e a eventual 
aplicação de penalidades contratuais; 

 
3.1.18. OBRAS: atividades de engenharia, referentes à construção e 

eventual ampliação do HOSPITAL, bem como para manutenção e 
gestão predial, conforme disposto no Anexo 4 do CONTRATO; 

 
3.1.19. PODER CONCEDENTE: Município de Belo Horizonte; 
 
3.1.20. PROPOSTA COMERCIAL: valor da CONTRAPRESTAÇÃO 

PÚBLICA MÁXIMA ofertado pela CONCORRENTE; 
 
3.1.21. SERVIÇOS: atividades de apoio não assistenciais ao 

funcionamento do HOSPITAL, que integram o objeto da 
CONCESSÃO, conforme disposto no Anexo 5 do CONTRATO, 
nos quais não incluem, sob nenhuma hipótese, os serviços de 
assistência à saúde; 

 
3.1.22. SMSA: Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte; 
 
3.1.23. SPE:  sociedade de propósito específico. 

 
 
4. DO ACESSO AO EDITAL  
 

4.1. O EDITAL estará disponível na Gerência de Compras e Licitações, 
situada na sede da Secretaria Municipal de Saúde, na Av. Afonso Pena, 
n.º 2.336, 7º andar, Belo Horizonte, MG, podendo ser retirado por 
qualquer interessado das 8h às 17h, mediante apresentação de 
comprovante de depósito bancário no valor de R$13,00 (treze reais), na 
conta-corrente n.º 216.527-9, Banco do Brasil, agência 1.615-2, em 
nome do Fundo Municipal de Saúde, referente aos custos de aquisição 
de cópia digital. 

 

4.2. Qualquer interessado poderá proceder à visita técnica facultativa das 
obras da SUPERESTRUTURA, mediante agendamento prévio a ser 
realizado junto ao PODER CONCEDENTE, podendo a visita técnica ser 
realizada até o 5º (quinto) dia útil anterior à data para recebimento dos 
envelopes. 

 
 
5. DOS ESCLARECIMENTOS 
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5.1.  Caso qualquer interessado necessite de esclarecimentos sobre o 
EDITAL, deverá solicitá-los à COMISSÃO DE LICITAÇÃO até as 18h 
do segundo dia útil anterior à data para recebimento dos envelopes, da 
seguinte forma: 

 
5.1.1. Por meio de correspondência dirigida ao endereço eletrônico 

cplsmsa@pbh.gov.br, acompanhada do arquivo contendo as 
questões formuladas, em formato “.pdf”, conforme Modelo nº 7 
integrante do Anexo I do EDITAL; ou 

 
5.1.2. Por meio de correspondência protocolada na Gerência de 

Compras e Licitações, situada na sede da Secretaria Municipal de 
Saúde, na Av. Afonso Pena, n.º 2.336, 7º andar, Belo Horizonte, 
MG, dirigida ao Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, 
contendo as questões conforme o Modelo nº 7 integrante do 
Anexo I do EDITAL, impressa e em meio magnético, com o 
respectivo arquivo gravado em formato “.pdf”. 

 
5.1.3. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO não responderá questões que 

tenham sido formuladas em desconformidade com o disposto no 
item acima. 

 
5.2. As respostas da COMISSÃO DE LICITAÇÃO aos referidos pedidos 

de esclarecimentos serão divulgadas no sítio eletrônico 
www.portalpbh.pbh.gov.br. 

 
5.3. Os pedidos de esclarecimento serão considerados entregues na data 

de seu recebimento pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, exceto se 
recebidos após as 18h, hipótese em que serão considerados 
recebidos no dia útil imediatamente posterior, inclusive no caso de 
correspondências dirigidas a endereço eletrônico. 

 
 
6. DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 
 

6.1. Eventual impugnação ao EDITAL deverá ser protocolada na sede da 
SMSA: 
 

6.1.1. Por qualquer pessoa, em até 5 (cinco) dias úteis antes da data 
para recebimento dos envelopes; e 

 
6.1.2. Por aqueles que irão participar da CONCORRÊNCIA, até o 

segundo dia útil antes da data de recebimento dos envelopes. 
 
6.2. As impugnações ao EDITAL deverão ser dirigidas ao Presidente da 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO e protocoladas na Gerência de Compras 
e Licitações, situada na sede da Secretaria Municipal de Saúde, na 
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Av. Afonso Pena, nº. 2.336, 7º andar, Belo Horizonte, MG, nos prazos 
mencionados acima e observadas as condições legais e deverão ser 
instruídas: 

 
6.2.1. com cópia do documento de identidade do seu signatário, quando 

feita por Pessoa Física; 
 

6.2.2. com comprovação dos poderes de representação legal, quando 
feita por Pessoa Jurídica. 

 
6.3. O protocolo de impugnação não impedirá a participação do interessado 

na CONCORRÊNCIA. 
 
 
7. DO OBJETO E METAS DA CONCESSÃO 
 

7.1. O objeto da presente CONCORRÊNCIA é a delegação, por meio de 
concessão administrativa, da execução das OBRAS e dos SERVIÇOS 
do HOSPITAL, conforme detalhado nos Anexos 4 e 5 do CONTRATO. 

 
7.1.1. Os SERVIÇOS da CONCESSÃO deverão ser executados de 

modo adequado, observadas as especificações técnicas previstas 
no Anexo 5 do CONTRATO, comprometendo-se a 
CONCESSIONÁRIA ao atendimento do ÍNDICE DE 
DESEMPENHO, constante do Anexo 6 do CONTRATO. 

 
 
8. DA VIGÊNCIA DA CONCESSÃO 
 

8.1. A outorga da CONCESSÃO terá o prazo de 20 (vinte) anos. 
 

8.2. O prazo da CONCESSÃO somente se iniciará na data de emissão da 
ordem de serviço para início das OBRAS. 
 

8.3. O prazo da CONCESSÃO somente será prorrogado nas hipóteses das 
subcláusulas 9.2.7 e 17.6.7.2 do CONTRATO. 
 

  
9. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

9.1. Poderão participar da CONCORRÊNCIA quaisquer pessoas jurídicas 
(inclusive entidades de previdência complementar e instituições 
financeiras) e fundos de investimento nacionais e internacionais, 
isoladamente ou em CONSÓRCIO, que atendam ao conjunto de 
exigências do EDITAL. 
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9.1.1. A CONCORRENTE que participar na forma de CONSÓRCIO 
deverá obedecer ao que dispõe o artigo 33, inciso IV, da Lei 
Federal n.º 8.666/1993 e o item 9.3 do EDITAL. 

 
9.2. Não poderão participar da CONCORRÊNCIA empresas: 

 
9.2.1. declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública ou suspensas do direito de licitar ou 
contratar com o PODER CONCEDENTE; 

 
9.2.2. falidas ou em processo de recuperação judicial ou extrajudicial. 

 
9.3. Caso a CONCORRENTE participe por meio de CONSÓRCIO, as 

seguintes regras deverão ser observadas, sem prejuízo de outras 
existentes no restante do EDITAL: 

 
9.3.1. Cada consorciado deverá atender individualmente às exigências 

relativas à regularidade jurídica e fiscal contidas no EDITAL, bem 
como apresentar os documentos de que tratam os itens 13.6.1.1. 
e 13.6.1.2.; 

 
9.3.2. A desclassificação de qualquer consorciada acarretará a 

automática desclassificação do CONSÓRCIO; 
 

9.3.3. Cada CONSÓRCIO poderá contar com, no máximo, 4 (quatro)  
integrantes; 

 
9.3.4. Não será admitida a inclusão, a substituição, a retirada ou a 

exclusão de consorciadas até a assinatura do CONTRATO. 
 
10. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DOS CONCORRENTES 
 

10.1. A GARANTIA DA PROPOSTA, as PROPOSTAS COMERCIAIS e os 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser entregues em 2 
(duas) vias até o dia 17 de janeiro de 2011, das 8h às 17h, no 
protocolo da Gerência de Compras e Licitações, situada na sede da 
Secretaria Municipal de Saúde, na Av. Afonso Pena, nº. 2.336, 7º 
andar, em Belo Horizonte/MG, em envelopes separados, lacrados, 
rubricados, que deverão conter identificação externa com os 
seguintes dizeres: 

 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 008/2010 
ENVELOPE 1 - GARANTIA DA PROPOSTA - [1ª ou 2ª Via] 
RAZÃO SOCIAL DO CONCORRENTE OU NOME DO 
CONSÓRCIO 
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À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 008/2010 
ENVELOPE 2 – PROPOSTA COMERCIAL - [1ª ou 2ª Via] 
RAZÃO SOCIAL DO CONCORRENTE OU NOME DO 
CONSÓRCIO 
 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 008/2010 
ENVELOPE 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - [1ª ou 
2ª Via] 
RAZÃO SOCIAL DO CONCORRENTE OU NOME DO 
CONSÓRCIO 
 

 
10.2. Os documentos deverão ser apresentados no original ou em cópia 

autenticada, admitida a juntada de publicação em órgão de imprensa 
oficial. 

 
10.3. Somente serão aceitos como DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

válidos as certidões que possuam validade expressa ou que tenham 
sido emitidas nos 3 (três) meses anteriores à data de entrega dos 
envelopes. 

 
10.4. Os documentos apresentados em idioma estrangeiro deverão ser 

apresentados com a autenticação da representação consular 
brasileira do seu país de origem, acompanhados de tradução 
juramentada. 

 
10.5. Todas as folhas de cada uma das vias dos documentos encartados 

nos envelopes 1, 2 e 3 deverão ser numeradas e rubricadas pela 
CONCORRENTE. 

 
 

11. DA GARANTIA DA PROPOSTA 
 

11.1. A GARANTIA DA PROPOSTA deverá ser realizada no valor de R$ 
4.658.000,00 (quatro milhões e seiscentos e cinqüenta e oito mil 
Reais) e poderá ser prestada na forma de caução em dinheiro ou de 
títulos da dívida pública regulados pela Lei 10.179, de 6 de fevereiro 
de 2001, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 
sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda, seguro-garantia ou 
fiança-bancária, ficando vedada qualquer modificação nos seus 
termos e condições, salvo hipótese de prorrogação de prazo.  
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11.2. A GARANTIA DA PROPOSTA deverá ter prazo mínimo de 180 
(cento e oitenta) dias a contar da data de recebimento dos 
envelopes. 

 
11.2.1. Caso necessária a prorrogação do prazo da GARANTIA DE 

PROPOSTA, será desclassificada a CONCORRENTE que não 
comprovar a respectiva prorrogação até 10 (dez) dias úteis após 
o recebimento da comunicação expedida pela COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO. 

 
 

11.3. No caso de CONSÓRCIO, a GARANTIA DA PROPOSTA deverá ser 
apresentada em nome de uma ou mais consorciadas. 

 
11.4. Caso a CONCORRENTE opte por seguro-garantia, deverá apresentar 

o original, a segunda via ou a cópia digital devidamente certificada da 
apólice. 

 
11.5. No caso de oferecimento de caução em dinheiro ou em títulos da 

dívida pública, a CONCORRENTE deverá constituir caução bancária, 
expressa em documento original, dirigido ao PODER CONCEDENTE, 
datado e assinado por instituição financeira custodiante, da qual 
conste claramente: 

 
11.5.1. o valor pecuniário da caução; 

 
11.5.2. a identificação dos títulos caucionados esclarecendo tratar-se 

dos títulos regulados pela Lei 10.179/2001; 
 

11.5.3. cláusula segundo a qual o PODER CONCEDENTE poderá 
executar a caução nas condições previstas neste edital. 

 
11.6. Encerrada a CONCORRÊNCIA e assinado o CONTRATO, assim 

como no caso de revogação ou invalidação da CONCORRÊNCIA, as 
GARANTIAS DAS PROPOSTAS das CONCORRENTES serão 
imediatamente liberadas. 

 
11.7. A GARANTIA DA PROPOSTA responderá pelas penalidades, 

referidas nos itens 15.3, 20.4 e 21 do EDITAL e por indenização 
eventualmente devida pelas CONCORRENTES ao PODER 
CONCEDENTE como resultado de sua atuação ilícita na licitação. 

 
 

12. DA PROPOSTA COMERCIAL 
 

12.1. O envelope 2 deverá conter a PROPOSTA COMERCIAL da 
CONCORRENTE. 
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12.2. O volume da PROPOSTA COMERCIAL conterá: 

 
12.2.1. Carta de Apresentação devidamente assinada, conforme 

Modelo n.º 5 do Anexo I do EDITAL;e 
 

12.2.2.  Carta subscrita, com a devida comprovação dos poderes 
do seu signatário, por instituição financeira autorizada pelo Banco 
Central do Brasil, na forma do Modelo n.º 8 do Anexo I, emitida no 
papel timbrado da referida instituição, que declare a viabilidade 
econômico-financeira da PROPOSTA COMERCIAL e do plano de 
negócios da CONCORRENTE e sua financiabilidade. 

 
12.2.2.1. A instituição financeira referida neste subitem não poderá 

se encontrar submetida à liquidação, intervenção ou Regime 
Especial de Administração Temporária - RAET e deverá 
apresentar, ainda, termo de confidencialidade, na forma do 
Modelo n.º 9 do Anexo I. 
 

12.2.2.2. É vedada a apresentação da carta, referida neste subitem, 
de instituição financeira CONCORRENTE ou integrante de 
consórcio. 

 
12.3. A PROPOSTA COMERCIAL da CONCORRENTE deverá registrar a 

CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MÁXIMA que a CONCORRENTE 
espera receber pela execução do CONTRATO, na hipótese de 
atendimento integral do ÍNDICE DE DESEMPENHO, considerando a 
TAXA DE OCUPAÇÃO equivalente à 100%, nos termos dos Anexos, 
nos termos do Anexo 7 do CONTRATO. 

 
12.4. A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser válida por 180 (cento e 

oitenta) dias, contados da data do seu recebimento pela COMISSÃO 
DE LICITAÇÃO, mantidas todas as suas condições durante esse 
período. 

 
 

13. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

13.1. O envelope 3, referente aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 
deverá conter os documentos relativos à habilitação jurídica, 
regularidade fiscal, qualificação técnica, qualificação econômico-
financeira e declarações referidos nos itens 13.3 a 13.7 do EDITAL. 

 
13.2. A apresentação por parte da CONCORRENTE de qualquer 

DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO falso ou inválido ensejará sua 
inabilitação da CONCORRÊNCIA, sem prejuízo da aplicação das 
sanções administrativas e penais cabíveis. 
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13.3. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

13.3.1. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá 
exclusivamente em: 

 
13.3.1.1. cópia do ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em 

vigor, devidamente arquivado no registro competente, para 
as sociedades empresariais e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos comprobatórios de 
eleição de seus administradores; 

 
13.3.1.2. registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
13.3.1.3. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento no País, 
expedido por órgão competente. 

 
13.4. DA REGULARIDADE FISCAL 

 
13.4.1. A regularidade fiscal será comprovada pela:  

 
13.4.1.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ); 
  

13.4.1.2. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da 
CONCORRENTE, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 

 
13.4.1.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 

Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
CONCORRENTE, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 
13.4.1.4. 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.  

 
13.4.1.5. Os documentos dispostos nos itens 13.4.1.1 a 13.4.1.4 

poderão ser dispensados para as empresas cadastradas 
no Sistema Único de Fornecedores do Município de Belo 
Horizonte (SUCAF), de que trata o Decreto n.º 11.245, de 
23 de janeiro de 2003, mediante a apresentação da cópia 
do seu registro cadastral, que será conferido mediante 
consulta da situação da CONCORRENTE, por meio de 
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relatório a ser impresso pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
no momento da análise da habilitação. 

 
13.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

13.5.1. Para fins de qualificação técnica, as CONCORRENTES deverão 
apresentar os documentos consignados nos itens abaixo. 

 
13.5.2. Atestado(s) que comprove(m) a execução de 

empreendimento(s) em que o CONCORRENTE tenha se 
responsabilizado pela realização de investimentos de R$ 
70.000.000,00 (setenta milhões de Reais) ou mais, com recursos 
próprios ou de terceiros e retorno de longo prazo, superior a 5 
(cinco) anos, observadas as seguintes condições: 
 

13.5.2.1. é permitida a somatória de atestados, desde que, ao 
menos um dos empreendimentos referidos nos 
atestados tenha investimentos de, no mínimo, R$ 
35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de Reais); 

 
13.5.2.2. não serão admitidos atestados de empreendimentos 

com investimento inferior a R$ 3.500.000,00 (três 
milhões e quinhentos de Reais); 

 
13.5.2.3. será considerado como valor de investimento o 

montante de recursos aplicado pelo 
CONCORRENTE na construção, instalação, reforma, 
ampliação ou modernização da infraestrutura 
relacionada ao empreendimento atestado. 

 
13.5.3. Serão considerados como atestados para fins de 

atendimento dos itens 13.5.2: 
  

13.5.3.1. atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado contratantes da execução do 
empreendimento; 

 
13.5.3.2. atestados fornecidos pelas instituições financeiras que 

tenham concedido os financiamentos, desde que mencionado 
o respectivo empreendimento; ou 

 
13.5.3.3. declaração da CONCORRENTE que indique os valores 

investidos com recursos próprios ou de terceiros  
acompanhada de cópia de contrato de concessão, de 
financiamento firmado com instituição financeira ou demais 
comprovantes que possuir; 
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13.5.4. Os valores descritos nos atestados dos itens 13.5.2 serão 

atualizados, a partir da data de referência de realização do 
investimento, pelo IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE ou, na falta deste, por outro índice 
oficial de inflação. 

 
13.5.5. No caso de atestados que se refiram a empreendimento(s) 

desenvolvido(s) por consórcio de empresas, para a determinação 
dos valores exigidos no itens 13.5.2, será observada a proporção 
da participação da CONCORRENTE no respectivo consórcio, salvo 
comprovação de que as responsabilidades assumidas tenham sido 
distintas. 

 
13.5.6. Observadas as regras descritas nos itens anteriores, os 

atestados e declarações poderão ser apresentados em nome de 
qualquer integrante do CONSÓRCIO. 

 
13.5.7. Atestado técnico-operacional, comprovando que a 

CONCORRENTE executou, no mínimo, os seguintes serviços: 
 

13.5.7.1. uma unidade hospitalar com 20.000 m² ou mais de área 
construída; 

 
13.5.7.2. a instalação de 5 elevadores ou mais em uma única 

edificação; 
 
13.5.7.3. a implantação de subestação de 2.000 KVA ou mais em um 

único empreendimento; 
 
13.5.7.4. a implantação de sistema de gerador de emergência de 

600 KVA ou mais em um único empreendimento; 
 
13.5.7.5. a implantação de sistema de energia estabilizada (no 

break) com autonomia mínima de 30 minutos ou mais em 
um único empreendimento; 

 
13.5.7.6. a implantação de sistema de ar condicionado central com 

capacidade mínima de 390 TR ou mais em um único 
empreendimento; 

 
13.5.7.7. a implantação de sistema de rede lógica com interligação 

em fibra óptica e mínimo de 800 pontos ou mais em um 
único empreendimento;  

 
13.5.7.8. a implantação de 500 pontos de gases medicinais ou mais 

em um único empreendimento; e 
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13.5.7.9. a gestão e operação de geradores para auto-geração em 

momento de pico com capacidade elétrica instalada de 
2.000 KVA ou mais em um único empreendimento. 

 
13.5.7.10. Não é obrigatório que as exigências dos itens 13.5.7.1 a 

13.5.7.9 tenham sido executadas em um mesmo 
empreendimento, sendo admitido o atendimento individual 
de cada uma delas por meio de atestados relativos a 
empreendimentos distintos, desde que o quantitativo 
previsto em cada alínea seja atendido em um único 
atestado. 

 
 

13.5.8. Atestado que demonstre a responsabilidade pela execução 
direta ou indireta dos serviços listados abaixo, em unidade 
hospitalar com, no mínimo, 195 leitos: 
 

13.5.8.1. recepção, assim entendida como a prestação de 
atendimento e controle de acesso do público freqüentador 
em geral, com um fluxo diário mínimo de 1000 pessoas;  

 
13.5.8.2. armazenagem e logística interna de insumos médico-

hospitalares, caracterizada pela operação de almoxarifado 
com área mínima de 400 m²; 

 
13.5.8.3. limpeza, assim entendida como a prestação dos serviços 

de limpeza, conservação e desinfecção das áreas, visando 
à obtenção de adequadas condições de salubridade e 
higiene em unidade hospitalar com, no mínimo, 20.000 m²; 

 
13.5.8.4. lavanderia, envolvendo a realização de processo de 

lavagem de, no mínimo, 30.000 quilogramas por mês de 
roupas hospitalares e cirúrgicas, incluindo (i) a 
disponibilização de enxoval completo, (ii) a logística de 
retirada de roupa suja e disponibilização de roupa limpa, 
(iii) a lavagem externa de roupas e tecidos para condições 
ideais de reuso sob situações higiênico-sanitárias 
adequadas; 

 
13.5.8.5. serviço de nutrição e dietética (SND), caracterizado pelo 

fornecimento de dietas gerais para o público freqüentador 
de unidade hospitalar e para os funcionários, além de 
dietas especiais para pacientes, com volume mínimo de 
50.000 refeições mensais, incluindo café da manhã, 
almoço, jantar, lanche e ceia; 
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13.5.8.6. manutenção predial, caracterizada pela realização da 
manutenção e prevenção em todos os sistemas existentes 
de unidades hospitalares com no mínimo 20.000 m² de 
área útil, de modo a garantir seu perfeito funcionamento e 
operação, incluindo os seguintes tipos de manutenção: (i) 
elétrica, (ii) hidráulica, (iii) civil, (iv) eletromecânica, (v) ar 
condicionado, (vi) elevadores,  (vii) sistema de gases 
medicinais, (viii) sistema de combate à incêndio, (ix) 
marcenaria e serralheria, (x) vidros, (xi) pavimentação, (xii) 
paisagismo e jardinagem, (xiii) controle fechado de 
televisão – CFTV, e (xiv) controle de pragas; 

 
13.5.8.7. Não é obrigatório que as exigências dos itens 13.5.8.1 a 

13.5.8.6 tenham sido executadas numa mesma unidade 
hospitalar, sendo admitido o atendimento individual de 
cada uma delas por meio de atestados relativos a 
empreendimentos distintos, desde que o quantitativo 
previsto em cada alínea seja atendido em um único 
atestado. 

 
 

13.6. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

13.6.1. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
consistirá em: 

 
13.6.1.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 
lei, vedada a apresentação de Balancetes ou Balanços 
Provisórios; 

 
13.6.1.2. Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação 

judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
CONCORRENTE; 

 
13.6.1.3. Comprovação de Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou 

superior a 1,0, apurado com os valores constantes do 
balanço, de acordo com a seguinte fórmula: 

 
ILG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  
            Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
13.6.1.4. comprovação de Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou 

superior a 1,0, apurado com os valores constantes do 
balanço, de acordo com a seguinte fórmula: 

 
ILC =    Ativo Circulante      
          Passivo Circulante  
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13.6.1.5. comprovação de Índice de Solvência Geral (ISG) igual ou 
superior a 1,0, apurado com os valores constantes do 
balanço, de acordo com a seguinte fórmula: 

 
ISG =                         Ativo Total__________  _____        
          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
 

13.7. DAS DECLARAÇÕES 
 

13.7.1. A CONCORRENTE deverá apresentar no Envelope 3: 
 

13.7.1.1. declaração de que tomou conhecimento de todas as 
informações e condições locais para o cumprimento das 
obrigações, objeto desta licitação, conforme Modelo n.º 1 
do Anexo I do EDITAL; 

 
13.7.1.2. compromisso de manter estrutura administrativa, contábil e 

fiscal específica, conforme Modelo n.º 2 do Anexo I do 
EDITAL; 

 
13.7.1.3. declaração de atendimento ao artigo 7º, XXXIII, 

da Constituição Federal, conforme Modelo n.º 3 do Anexo I 
do EDITAL; 

 
13.7.1.4. declaração de inexistência de impedimento, conforme 

Modelo n.º 4 do Anexo I do EDITAL.  
 

13.8. DOS DOCUMENTOS DO CONSÓRCIO 
 
13.8.1. Sem prejuízo do disposto nos itens 9.3.1; 11.3; 13.5.2; 13.5.5; 

13.5.6; 13.5.7; 13.5.7.10; 13.5.8 e 13.5.8.7, para efeito de 
qualificação técnica do CONSÓRCIO, será admitido o 
somatório dos quantitativos de cada consorciada e, para efeito 
da qualificação econômico-financeira do CONSÓRCIO, será 
permitido o somatório dos valores de cada consorciado, na 
proporção de sua respectiva participação no CONSÓRCIO. 

 
13.8.2. Cada uma das consorciadas deverá entregar as declarações 

referidas no item 13.7 do EDITAL. 
 

13.8.3. O CONSÓRCIO deverá apresentar, ainda, instrumento de 
sua constituição ou de compromisso para sua constituição, dos 
quais deverão constar as seguintes informações: 

 
13.8.3.1. denominação, organização e objetivo do CONSÓRCIO;  
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13.8.3.2. qualificação das empresas consorciadas;  
 
13.8.3.3. composição do CONSÓRCIO com as respectivas 

participações das suas integrantes;  
 
13.8.3.4. indicação da empresa líder, responsável pela realização 

dos atos que cumpram ao CONSÓRCIO durante a 
CONCORRÊNCIA até a assinatura do CONTRATO; 

 
13.8.3.5. previsão de responsabilidade solidária entre as empresas 

consorciadas referente aos atos relacionados à 
CONCORRÊNCIA; e  

 
13.8.3.6. compromisso quanto à futura constituição da SPE, com a 

referência à participação de cada empresa consorciada no 
capital social da futura SPE. 

 
13.9. DOS DEMAIS DOCUMENTOS 

 
13.9.1.  Caso a CONCORRENTE seja instituição financeira deverá 

apresentar, além dos documentos referidos nos itens 13.3 a 
13.7, comprovação da autorização de funcionamento como 
instituição financeira, emitida pelo Banco Central do Brasil 
(BACEN). 

 
13.9.2. Caso a CONCORRENTE seja entidade aberta ou fechada de 

previdência complementar deverá apresentar, além dos 
documentos referidos nos itens 13.3 a 13.7, os seguintes 
documentos: 

 
13.9.2.1. comprovante de autorização expressa e específica quanto 

à constituição e funcionamento da entidade, concedida 
pelo órgão fiscalizador competente; e  

 
13.9.2.2. declaração de que os planos e benefícios por ela 

administrados não se encontram sob liquidação ou 
intervenção da Secretaria de Previdência Complementar do 
Ministério da Previdência Social. 

 
13.9.3. Caso a CONCORRENTE seja empresa estrangeira deverá 

apresentar documentos compatíveis com aqueles exigidos nos 
itens 13.3 a 13.7 além de: 

 
13.9.3.1. declaração de que os documentos apresentados atendem 

às exigências dos itens 13.3 a 13.6; 
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13.9.3.2. procuração outorgada ao representante legal no Brasil, 
com poderes expressos para receber citação e responder 
administrativa e judicialmente por seus atos; 

 
13.9.3.3. declaração de que, para participar da presente licitação, 

submeter-se-á à legislação da República Federativa do 
Brasil e de que renuncia ao direito de realizar eventual 
reclamação por via diplomática, conforme Modelo n.º 10 do 
Anexo I. 

 
 
14.  DOS REPRESENTANTES LEGAIS DAS CONCORRENTES 
 

14.1. No envelope 1, a CONCORRENTE deverá apresentar, conforme 
Modelo n.º 6 do Anexo I, procuração, com firma reconhecida do 
outorgante e comprovação de poderes, nomeando representante(s) 
para a prática de todos os atos necessários à sua participação na 
CONCORRÊNCIA. 

 
14.2. No caso de CONSÓRCIO, o instrumento de procuração 

mencionado acima deverá ser outorgado pela empresa líder e será 
acompanhado de: 

 
14.2.1. procurações outorgadas pelos consorciados à empresa líder e 

 
14.2.2. documentos que comprovem os poderes de todos os 

outorgantes, conforme últimas alterações arquivadas nos 
registros empresariais ou cartórios competentes. 

 
14.3. O credenciamento ocorrerá na abertura do Envelope 1, na forma do 

item 16.2, devendo o representante estar munido de documento hábil 
de identificação. 

 
14.4. A falta de credenciamento não constituirá motivo para a inabilitação 

ou desclassificação da CONCORRENTE. 
 
14.5. A qualquer momento no curso do processo de licitação a 

CONCORRENTE poderá constituir ou substituir seu(s) 
representante(s). 

 
14.6. Enquanto persistir a falta de credenciamento, a CONCORRENTE 

estará proibida de consignar em ata suas observações, de rubricar ou 
tomar ciência de documentos, bem como de praticar quaisquer outros 
atos nas sessões públicas da COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

 
 
15.  DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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15.1. Além das prerrogativas que decorram de sua função, a COMISSÃO 

DE LICITAÇÃO poderá: 
 

15.1.1. alterar as regras do EDITAL; 
 

15.1.2. solicitar às CONCORRENTES, a qualquer momento, 
esclarecimentos sobre os documentos por eles apresentados;  

 
15.1.3. promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar 

a instrução da CONCORRÊNCIA, podendo se valer do apoio de 
equipe técnica;  

 
15.1.4. prorrogar ou antecipar, respeitados os limites legais, os prazos 

de que trata o EDITAL, em caso de interesse público, caso 
fortuito ou força maior; 

 
15.1.5. suspender qualquer sessão pública, no curso do procedimento 

de licitação, convocando as CONCORRENTES para outra 
sessão, em local, data e horário oportunamente divulgados no 
DOM. 

 
15.2. Qualquer alteração no EDITAL será publicada no DOM e nos demais 

jornais utilizados para dar publicidade à licitação, além de ser 
comunicada diretamente por meio de carta, fax ou e-mail a todos que 
adquiriram o EDITAL. 

 
15.2.1. Caso a alteração afete diretamente a formulação da 

PROPOSTA COMERCIAL, a apresentação da GARANTIA DA 
PROPOSTA ou a obtenção dos DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO o edital deverá ser republicado de modo a 
assegurar-se aos interessados o prazo legal mínimo para a 
formulação e apresentação de suas propostas. 

 
15.3. A recusa em fornecer esclarecimentos e documentos ou em cumprir 

de modo geral as exigências da COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
ensejará a desclassificação da CONCORRENTE. 

 
16. DA ORDEM DOS PROCEDIMENTOS DA CONCORRÊNCIA 
 

16.1. A sessão pública da CONCORRÊNCIA dar-se-á a partir das 10h do 
dia 18 de janeiro de 2011, no auditório situado no 14º andar da sede 
da Secretaria Municipal de Saúde, na Av. Afonso Pena, nº. 2.336, em 
Belo Horizonte/MG, quando a COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
proclamará o recebimento dos envelopes de cada CONCORRENTE, 
protocolados na forma do item 10. 
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16.2. Após o início da Sessão, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO promoverá a 
abertura dos volumes referentes ao Envelope 1 – GARANTIA DA 
PROPOSTA – de todas as CONCORRENTES, quando então será (i) 
realizado o credenciamento dos representantes das 
CONCORRENTES, conforme previsão do item 14 do EDITAL; e (ii) 
verificado o atendimento ao disposto no item 11 do EDITAL para as 
GARANTIAS DE PROPOSTA. 

 
16.3. A decisão de aceitação das GARANTIAS DE PROPOSTA 

apresentadas será proferida na sessão pública. 
  
16.3.1. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO poderá suspender a sessão 

para análise dos documentos relativos à GARANTIA DE 
PROPOSTA, caso não se ache em condições de proferir sua 
decisão de imediato, sendo-lhe facultado, ainda, publicar sua 
decisão no DOM ou reconvocar as CONCORRENTE para nova 
sessão pública na qual proferirá sua decisão. 

 
16.4. Proferida a decisão sobre a GARANTIA DE PROPOSTA, as 

CONCORRENTES terão direito de vista da respectiva documentação 
e será aberto prazo para eventual recurso. 
 

16.4.1.  Caso todas as CONCORRENTES declinem expressamente do 
direito de recorrer, a sessão terá continuidade com a abertura 
dos envelopes 2 - PROPOSTA COMERCIAL. 
 

16.4.2. Ante a interposição de recurso, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO o 
analisará, em juízo de reconsideração. 

 
16.4.3. Caso não reconsidere sua decisão a COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO encaminhará os autos à autoridade superior para 
reexame. 

 
16.4.4. Decidido o(s) recurso(s), nova sessão será designada para que 

se dê continuidade à CONCORRÊNCIA, mediante realização 
das devidas comunicações. 

 
16.5. Em sessão pública serão abertos os envelopes 2 - PROPOSTA 

COMERCIAL e a COMISSÃO DE LICITAÇÃO anunciará 
individualmente, o valor de CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA 
MÁXIMA consignado na PROPOSTA COMERCIAL de cada 
CONCORRENTE. 

 
16.6. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO promoverá, então a abertura do 

envelope 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apenas da 
CONCORRENTE mais bem classificada até o momento e se esta 
atender a todas as exigências relativas à habilitação previstas no 
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EDITAL, em especial nos itens 9.2 e 13, será declarada vencedora da 
CONCORRÊNCIA. 

 
 

16.6.1. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO poderá suspender a sessão 
para análise dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, caso não 
se ache em condições de proferir sua decisão de imediato, 
sendo-lhe facultado, ainda, publicar sua decisão no DOM ou 
reconvocar as CONCORRENTE para nova sessão pública na 
qual proferirá sua decisão. 

 
 
16.7. Se a CONCORRENTE originalmente classificada em primeiro lugar 

na PROPOSTA COMERCIAL não atender às exigências de 
habilitação, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, uma vez esgotadas as 
possibilidades de saneamento, esclarecimento ou diligência,  
promoverá a abertura do envelope 3 da segunda colocada e assim 
sucessivamente até que uma CONCORRENTE atenda às exigências 
de habilitação, sendo, então, declarada vencedora da 
CONCORRÊNCIA. 

 
16.8. Decidida a habilitação, as CONCORRENTES terão direito de vista da 

documentação encartada nos envelopes 2 e 3 e será aberto prazo 
para eventual interposição de recurso contra as decisões da 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO quanto à PROPOSTA COMERCIAL e 
aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

16.8.1.  Caso todas as CONCORRENTES declinem expressamente do 
direito de recorrer a COMISSÃO DE LICITAÇÃO proferirá o 
resultado da CONCORRÊNCIA que será encaminhada à 
autoridade superior para homologação e eventual adjudicação. 
 

16.8.2. Ante a interposição de recurso, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO o 
analisará, em juízo de reconsideração. 

 
16.8.3. Caso não reconsidere sua decisão a COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO encaminhará os autos à autoridade superior para 
reexame. 

 
16.8.4. Decidido o(s) recurso(s), a CONCORRÊNCIA será devolvida à 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO a qual dará, conforme o caso, 
continuidade ao certame. 

 
16.9. Executada a decisão do recurso, sem que caibam nesta fase novos 

recursos administrativos, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO proferirá o 
resultado da CONCORRÊNCIA que será encaminhada à autoridade 
superior para homologação e eventual adjudicação. 
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16.10.    A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO fará constar dos autos 

da CONCORRÊNCIA relatório no qual consignará todos os 
procedimentos havidos, bem como descreverá de forma detalhada 
a classificação, o julgamento e a análise dos DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO. 

 
 
17. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 
17.1. A classificação das PROPOSTAS COMERCIAIS ocorrerá em ordem 

crescente de valor sendo, portanto, a primeira colocada a 
PROPOSTA COMERCIAL com o menor valor de 
CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MÁXIMA. 

 
17.2. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO desclassificará a CONCORRENTE 

cuja PROPOSTA COMERCIAL, dentre outros motivos: 
 

17.2.1. não apresentar a carta referida no item 12.2.2  do EDITAL;  
 

17.2.2. não atender a totalidade das exigências estabelecidas na 
legislação aplicável e no EDITAL; 

 
17.2.3. for manifestamente inexeqüível; 
 
17.2.4. contiver rasura, borrão, entrelinha ou linguagem que dificulte a 

exata compreensão do enunciado; 
 
17.2.5. contiver emendas, ressalvas ou omissões;  
 
17.2.6. implicar oferta submetida à condição ou termo não previsto 

neste EDITAL; e 
 
17.2.7. consignar valor da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MÁXIMA 

superior a R$ 62.000.000,00 (sessenta e dois milhões e 
setecentos mil de Reais). 

 
 
18. DO SANEAMENTO DE FALHAS FORMAIS 
 

18.1. Eventuais falhas, omissões ou defeitos formais nos documentos 
apresentados pela CONCESSIONÁRIA, refiram-se estes à 
GARANTIA DA PROPOSTA, à PROPOSTA COMERCIAL, e aos 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO poderão ser relevados ou 
sanados pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, mesmo que para tanto 
seja necessária a realização de diligência. 
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19. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

19.1. As CONCORRENTES que participarem da CONCORRÊNCIA 

poderão recorrer da decisão sobre a aceitação das GARANTIAS 

DAS PROPOSTAS, da classificação das PROPOSTAS 

COMERCIAIS e da análise dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

19.1.1. O recurso deverá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

contados da publicação da correspondente decisão. 

19.1.2. O recurso interposto será comunicado às demais 

CONCORRENTES, que poderão impugná-lo no prazo de 5 

(cinco) dias úteis. 

19.1.3. Os recursos e as impugnações aos recursos deverão ser 

dirigidos à Autoridade Superior, por intermédio do Presidente da 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO, que poderá reconsiderar sua 

decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou encaminhá-los à 

alçada competente. 

19.2. Os recursos somente serão admitidos quando subscritos pelo(s) 

representante(s) legal(is) das CONCORRENTES, na forma do item 14 

do EDITAL. 

19.3. Concluídos os julgamentos dos eventuais recursos, o resultado será 

divulgado no sítio eletrônico www.portalpbh.pbh.gov.br e publicado no 

DOM.  

 
 
20. ASSINATURA DO CONTRATO 

 
20.1. Publicada a adjudicação e homologação da CONCORRÊNCIA, a 

CONCORRENTE declarada vencedora será convocada para 
assinatura do CONTRATO no prazo de 60 (sessenta) dias. 
 

20.1.1. O prazo previsto no item 20.1 poderá ser prorrogado, por 30 
(trinta) dias, se solicitado durante o seu transcurso pela 
ADJUDICATÁRIA e desde que decorra de motivo justificado, 
aceito pelo PODER CONCEDENTE.  

 
20.2. Novas prorrogações poderão ser concedidas desde que o PODER 

CONCEDENTE considere relevantes os motivos expostos pela 
ADJUDICATÁRIA. 
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20.3. A assinatura do CONTRATO ficará condicionada à apresentação, 
pela ADJUDICATÁRIA, dos seguintes documentos ao PODER 
CONCEDENTE: 

 
20.3.1. Comprovação de constituição de GARANTIA DE EXECUÇÃO 

DO CONTRATO, nos termos da cláusula 19 do CONTRATO; 
 

20.3.2. Plano de negócios da ADJUDICATÁRIA atestado pela 
instituição financeira, nos termos do item 12.2.2 do EDITAL; 

 
20.3.3. Atos constitutivos da SPE com a correspondente certidão do 

registro empresarial competente, bem como o respectivo 
comprovante de inscrição perante o Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica; 

 
20.3.4. Comprovação de integralização do capital social da SPE, em 

moeda corrente nacional de, no mínimo, R$10.000.000,00 (dez 
milhões de Reais);  

 
20.3.5. Comprovação do pagamento do valor de R$3.500.000,00 (três 

milhões e quinhentos mil Reais) à empresa encarregada da 
realização de estudos relacionados ao HOSPITAL, conforme 
autorizado pelo artigo 21 da Lei n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, e pelo Despacho do Prefeito de Belo Horizonte, publicado 
na edição de 6 de maio de 2010 do DOM;  

 
20.3.6. Descrição da estrutura acionária e de gestão considerada para a 

SPE, contendo: 
 
20.3.6.1. indicação da composição societária da 

CONCESSIONÁRIA, conforme aplicável, e de suas 
CONTROLADORAS; 

 
20.3.6.2. acordos de acionista da SPE, quando aplicável; 
 
20.3.6.3. identificação dos principais administradores, incluindo seus 

respectivos currículos; 
 
20.3.6.4. descritivo dos princípios de governança corporativa 

adotados na gestão da SPE; 
 

20.4. A recusa injustificada em assinar o CONTRATO possibilitará ao 
PODER CONCEDENTE a execução da GARANTIA DA PROPOSTA 
sem prejuízo da aplicação de penalidades administrativas, de 
condenação ao pagamento de indenização em favor do PODER 
CONCEDENTE e das demais sanções legais cabíveis. 
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20.5. A recusa da ADJUDICATÁRIA em assinar o CONTRATO ou o  
descumprimento das condições estabelecidas no subitem 20.3 
facultará ao PODER CONCEDENTE a convocação das demais 
CONCORRENTES, na ordem de classificação das propostas 
comerciais, após regular habilitação, para proceder à assinatura do 
CONTRATO nas mesmas condições propostas pela primeira 
classificada. 

 
21. DAS PENALIDADES 
 

21.1. Sujeita-se às sanções previstas neste EDITAL o CONCORRENTE 
que descumpri-lo, de modo a prejudicar o certame ou que pratique 
qualquer ato ilegal dentre os quais os previstos na seção III, art. 89 e 
seguintes, da Lei 8.666/93. 

 
21.2. Garantidos o contraditório e a prévia e ampla defesa, as penalidades 

administrativas a que se sujeitam os CONCORRENTES são as 
seguintes: 

 
21.2.1. multa, proporcional à gravidade da falta; 

 
21.2.2. suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
excedente a 02 (dois) anos; e 

 
21.2.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes desta punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação perante a Administração. 

 
 

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

22.1. As sanções para os casos de inadimplemento, bem como as 
condições de pagamento e os critérios de reajuste da remuneração 
estarão previstos no Anexo III - Minuta do Contrato. 

 
22.2. A Autoridade municipal competente, de ofício ou por provocação de 

terceiros, deverá anular a CONCORRÊNCIA se verificada qualquer 
ilegalidade que não possa ser sanada.  

 
22.3. A nulidade da CONCORRÊNCIA implica a nulidade do CONTRATO, 

não gerando obrigação de indenizar por parte do PODER 
CONCEDENTE.  
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22.4. Os prazos estabelecidos em dias, no EDITAL e na Minuta de Contrato 
constante do Anexo III, contar-se-ão em dias corridos, salvo se estiver 
expressamente feita referência a dias úteis. 

 
22.5. O PODER CONCEDENTE poderá, a qualquer tempo, adiar as etapas 

da CONCORRÊNCIA, nos termos da legislação aplicável, sem que 
caiba às CONCORRENTES direito a indenização ou reembolso de 
custos e despesas a qualquer título. 

 

 

 

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2010. 
 
 
Marilda Batel Ramiro 
Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
 
Marcelo Gouvêa Teixeira  
Secretário Municipal de Saúde 
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Anexo I – Modelos das Declarações e Compromissos Previstos no 
Edital 

 
 

Modelo 1 - Declaração de conhecimento dos termos do EDITAL 
 
 
À Comissão de Licitação 
 
 
Ref. Concorrência nº. 008/2010 
 
 
Objeto  Contratação de Concessionária para realização de serviços e 

obras de engenharia e serviços de apoio à gestão e operação do 
Hospital Metropolitano de Belo Horizonte 

 
 
 
Prezado Senhores, 
 
A (CONCORRENTE), (qualificação), por meio de seu representante legal, 
declara que leu o EDITAL inclusive as manifestações de esclarecimento da 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO que lhe foram anexadas, tendo pleno 
conhecimento do seu conteúdo, objeto desta CONCORRÊNCIA e está de 
acordo com o mesmo. 
 
 
Atenciosamente, 
 
[local], [●] de [●] de [●] 
Representante Legal 
RG 
CPF 
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Modelo 2 - Compromisso de manter estrutura administrativa, contábil e 
fiscal específica 

 
 
À Comissão de Licitação 
 
 
Ref. Concorrência nº. 008/2010 
 
 
Objeto  Contratação de Concessionária para realização de serviços e 

obras de engenharia e serviços de apoio à gestão e operação do 
Hospital Metropolitano de Belo Horizonte 

 
 
 
 
Prezado Senhores, 
 
A (CONCORRENTE), (qualificação), por meio de seu representante legal, 
declara, para fins previstos neste EDITAL, que durante a vigência do 
CONTRATO manterá, no Município de Belo Horizonte, administração 
específica e escrituração de natureza contábil, fiscal, trabalhista e 
previdenciária, formuladas em separado, de forma a abranger as OBRAS e os 
SERVIÇOS objeto da CONCORRÊNCIA, de acordo com a legislação em vigor. 
 
 
Atenciosamente, 
 
[local], [●] de [●] de [●] 
Representante Legal 
RG 
CPF 
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Modelo 3 - Declaração de Atendimento ao Artigo 7º, XXXIII, da 
Constituição Federal 

 
 
À Comissão de Licitação 
 
 
Ref. Concorrência nº. 008/2010 
 
 
Objeto  Contratação de Concessionária para realização de serviços e 

obras de engenharia e serviços de apoio à gestão e operação do 
Hospital Metropolitano de Belo Horizonte 

 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
A (CONCORRENTE), (qualificação), por meio de seu representante legal, 
declara, sob as penas da legislação aplicável, por si, por seus sucessores e 
cessionários, que se encontra em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do 
artigo 7º, da Constituição Federal. 
 
Atenciosamente, 
 
[local], [●] de [●] de 2010 
Representante Legal 
RG 
CPF 
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Modelo 4 - Declaração de inexistência de impedimento 
 
 
À Comissão de Licitação 
 
 
Ref. Concorrência nº. 008/2010 
 
 
Objeto  Contratação de Concessionária para realização de serviços e 

obras de engenharia e serviços de apoio à gestão e operação do 
Hospital Metropolitano de Belo Horizonte 

 
 
 
Prezados Senhores, 
 
A (CONCORRENTE), (qualificação), por meio de seu representante legal, 
declara, para os fins previstos no EDITAL: 
 
a) não foi(ram) declarado(s) inidôneo(s) por ato do Poder Público Federal, 

Estadual ou Municipal; 
b) não se encontra(m) sob processo de falência ou concordada; 
c) não está(ão) impedido(s) de transacionar com a administração pública 

municipal ou qualquer das suas entidades de administração direta. 
 
Por ser verdade, firmamos a presente, nos termos e sob as penas da Lei. 
 
 
Atenciosamente, 
 
[local], [●] de [●] de [●] 
Representante Legal 
RG 
CPF 
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Modelo 5 - Carta de Apresentação da Proposta Comercial 
 
À Comissão de Licitação 
 
Ref. Concorrência nº. 008/2010 
 
Objeto  Contratação de Concessionária para realização de serviços e 

obras de engenharia e serviços de apoio à gestão e operação do 
Hospital Metropolitano de Belo Horizonte 

 

Prezados Senhores, 

 

1 Atendendo à convocação do PODER CONCEDENTE, apresentamos 

nossa PROPOSTA COMERCIAL para execução do objeto da 

CONCORRÊNCIA em referência. 

2 Propomos, como CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MÁXIMA a ser paga 

pelo PODER CONCEDENTE, referente ao período de um ano, para 

operação da CONCESSÃO objeto do presente certame licitatório, 

conforme definido no EDITAL em referência, o valor de R$[●] (● Reais), 

na data-base da data de recebimento de envelopes. 

3 Declaramos, expressamente, que: 

3.1 A presente PROPOSTA COMERCIAL é válida por 180 (cento e 

oitenta) dias, contados da data do seu recebimento pela 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO, conforme especificado no EDITAL; 

3.2 Foram considerados no cálculo dos valores propostos no item “2” 

acima todos os encargos, tributos, custos e despesas necessários 

à execução da CONCESSÃO, conforme elementos do EDITAL e 

do CONTRATO; 

3.3 Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as 

condições da contratação estabelecidas no EDITAL em referência; 

3.4 Confirmamos que temos pleno conhecimento dos projetos do 

HOSPITAL objeto da CONCESSÃO, bem como das condições de 

execução do CONTRATO;  

3.5 Assumimos, desde já, a integral responsabilidade pela realização 

dos trabalhos em conformidade com o disposto no CONTRATO, 

pelos regulamentos próprios do Ministério da Saúde, da Agência 
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Nacional de Vigilância Sanitária, do Sistema Único de Saúde e da 

SMSA e por outros diplomas legais aplicáveis; e 

3.6 Reconhecemos que a CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MÁXIMA 

proposta foi formulada pelo valor total do serviço ou prestação, 

antes do desconto, calculado pela aplicação da alíquota 

correspondente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 

ISSQN que incidiria sobre a operação, se não fosse a isenção 

estabelecida pela Lei Municipal nº 9.145, de 12 de janeiro de 2006, 

conforme regulamentação do Decreto Municipal n° 12.332, de 21 

de março 2006. 

3.7 Reconhecemos que os pagamentos da CONTRAPRESTAÇÃO 

PÚBLICA  serão realizados com o desconto decorrente da isenção 

do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN de que 

trata a Lei Municipal n 9.145, de 12 de janeiro de 2006. 

3.8 Cumprimos integralmente todas as obrigações e requisitos contidos 

no EDITAL em referência. 

 
Atenciosamente, 
 
[local], [●] de [●] de [●] 
Representante Legal 
RG 
CPF 



 

 

Secretaria Municipal de Saúde / Gabinete do Secretário 
Av. Afonso Pena, 2.336 / 13º Andar – Funcionários 

CEP 30130-007  Belo Horizonte/MG   
Fone: (031) 3277-6394 - Fax: 3277-7789 / E-mail: smsa@pbh.gov.br 

Página 33 de 42 

 

Modelo 6 - Procuração 
 

Pelo presente instrumento de mandato, [CONCORRENTE], [qualificação], 

doravante denominada "Outorgante", nomeia e constitui seus bastantes 

procuradores, os Srs. [●], [qualificação], para, em conjunto ou isoladamente, 

independentemente da ordem de nomeação, praticar os seguintes atos na 

República Federativa do Brasil, em Juízo e fora dele: 

(a) representar a Outorgante perante quaisquer entidades, órgãos ou 

departamentos governamentais, sociedades abertas ou fechadas e 

quaisquer agências governamentais, incluindo o Município de Belo 

Horizonte, para estabelecer e manter entendimentos com referidas 

entidades públicas, agências, órgãos ou departamentos, para receber 

citação e notificação de qualquer natureza, para requerer e/ou promover 

consultas, para requerer certificados e outros documentos e para praticar 

os atos necessários durante a realização do certame licitatório descrito no 

EDITAL da concorrência nº 008/2010, inclusive para interpor recursos e 

renunciar ao direito de interpor recursos; e, em especial: 

(i) assumir compromissos e/ou obrigações em nome da 

Outorgante e de qualquer forma contratar, fazer 

acordos, dar e receber quitação em nome da 

Outorgante; 

(ii) representar a Outorgante na defesa de seus 

interesses em Juízo, em qualquer instância e perante 

qualquer Juízo ou Tribunal, inclusive mediante a 

contratação de advogados, com poderes especiais 

para confessar, transigir, desistir, fazer acordos, dar e 

receber quitação; e 

(iii) a seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, 

com reserva de poderes, qualquer dos poderes aqui 

conferidos, nas condições que julgar ou que julgarem 

apropriadas.  

 

Esta procuração tem prazo de validade indeterminado. 

Atenciosamente, 
 
[local], [●] de [●] de [●] 
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Representante Legal 
RG 
CPF 
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Modelo 7 - Solicitação de Esclarecimentos 
 

À Comissão de Licitação 
 
Ref. Concorrência nº. 008/2010 
 
Objeto  Contratação de Concessionária para realização de serviços e 

obras de engenharia e serviços de apoio à gestão e operação do 
Hospital Metropolitano de Belo Horizonte 

 

Prezados Senhores, 

[CONCORRENTE], por seu(s) representante(s) legal(is), apresenta a seguinte 

solicitação de esclarecimentos relativa ao EDITAL.  

Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital 

 

 

Esclarecimento 

solicitado 

Número da questão 

atribuída pela SMSA e 

que constará da ata de 

esclarecimento 

1 

 

 

 

[Inserir item do 

Edital ao qual se 

refere o 

esclarecimento 

solicitado] 

[Escrever de 

forma clara o 

pedido de 

esclarecimento 

desejado em 

forma de 

pergunta] 

[deixar em branco] 

 

 

 

2 

 

 

 

[Inserir item do 

Edital ao qual se 

refere o 

esclarecimento 

solicitado] 

[Escrever de 

forma clara o 

pedido de 

esclarecimento 

desejado em 

forma de 

pergunta] 

[deixar em branco] 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 
[local], [●] de [●] de [●] 
Representante Legal 
RG 
CPF 
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Modelo 8 – Carta de Instituição Financeira Declarando a Realização de 
Análise do Plano de Negócios da Concorrente e sua Viabilidade 
 
  
À Comissão de Licitação 
 
Ref. Concorrência nº. 008/2010 
 
Objeto  Contratação de Concessionária para realização de serviços e 

obras de engenharia e serviços de apoio à gestão e operação do 
Hospital Metropolitano de Belo Horizonte 

 

Prezados Senhores, 

Em atendimento ao item 12.2.2 do Edital de Concorrência n.º [●]/2010 

declaramos que efetuamos a análise e podemos concluir que o Plano de 

Negócios da [concorrente] se mostrou exeqüível do ponto de vista econômico-

financeiro, financiável e que o valor da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA 

MÁXIMA é adequado à correta execução do CONTRATO. 

Atenciosamente, 

 
[local], [●] de [●] de [●] 
 
Representante Legal da Instituição Financeira 
RG 
CPF 
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Modelo 9 – Termo de Confidencialidade entre a Concorrente e a 
Instituição Financeira 
 
 
1. DEFINIÇÕES 

 
1.1. Os termos grafados em caixa alta terão, para fins de interpretação deste 

Termo de Confidencialidade, as mesmas definições constantes do 
Edital de Concorrência n.º 008/2010. 
 

1.2. Os termos abaixo terão as seguintes definições para fins de 
interpretação deste Termo de Confidencialidade: 

 
1.2.1. Instituição: é o (a) [nome e qualificação da Instituição 

Financeira]. 
 
1.2.2. Representante(s): é (são) o(s): (i) os administradores e 

funcionários da Instituição ou de suas controladas ou coligadas; 
e (ii) quaisquer outras pessoas que, por meio da Instituição, 
venham a ter acesso às Informações exclusivamente com objetivo 
de avaliar a viabilidade ou adequabilidade do Plano de Negócios 
da Concorrente. 

 
1.2.3. Informações: são as informações disponibilizadas pela 

CONCORRENTE à Instituição, para a emissão de carta que 
ateste a (viabilidade ou adequabilidade) do Plano de Negócios da 
CONCORRENTE, conforme o item 12.2.2 do EDITAL. 

 
1.2.3.1. O termo Informações não inclui as informações públicas, 

assim consideradas as que: 
 

(i)  eram de domínio público ao tempo de sua divulgação à 

Instituição; 

(ii)  tenham se tornado de domínio público após sua 

divulgação à Instituição, desde que tal divulgação não 

tenha sido feita pela Instituição, seu(s) 

Representante(s) ou por outro participante que tenha 

tido acesso às Informações; 

(iii)  já pertenciam aos arquivos da Instituição, em bases 

não confidenciais, ou que tenham sido desenvolvidas 

independentemente pela Instituição, conforme o caso, 

anteriormente à sua disponibilização pela 
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CONCORRENTE à Instituição ou ao(s) seu(s) 

Representante(s); ou  

(iv)  tornaram-se disponíveis à Instituição, em bases não 

confidenciais, por fontes outras que não a 

CONCORRENTE, contanto que tais fontes não estejam 

proibidas a transmitir as Informações à Instituição. 

2. OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO 
 
2.1. CONFIDENCIALIDADE 

 
2.1.1. A Instituição e seu(s) Representante(s) obrigam-se a manter as 

Informações em sigilo, não as transmitindo ou revelando a 
terceiros que não sejam seu(s) Representante(s). 

 
2.1.2. A obrigação de manter sigilo, constante da cláusula 2.1, inclui: 

 
(i) não utilizar as Informações para nenhuma outra 

finalidade que não aquelas relacionadas com a 

participação da CONCORRENTE na CONCORRÊNCIA; 

(ii) não discutir perante ou com terceiros, que não o(s) 

Representante(s) sobre as Informações; 

(iii) não usar, divulgar, revelar ou dispor, sob qualquer forma, 

das Informações, que não para avaliar a participação da 

CONCORRENTE na CONCORRÊNCIA, cumprindo, 

ainda, adotar as cautelas e precauções adequadas para 

impedir o uso indevido por qual(is)quer 

Representante(s); e 

(iv) guardar e manter sob sigilo todas as cópias, 

reproduções, sumários, análises ou comunicados 

referentes às Informações ou nelas baseados, devendo 

devolvê-los à CONCORRENTE, no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da solicitação desta. 

2.1.3. Quaisquer Informações que, porventura, forem retidas pela 
Instituição continuarão sujeitas ao disposto neste Termo de 
Confidencialidade. 
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2.1.4. A Instituição deverá comunicar à CONCORRENTE, prontamente 

e antes de qualquer divulgação, sobre qualquer eventual 
determinação administrativa ou judicial, oriunda de autarquia ou 
de outro órgão regulamentar, que o obrigue a divulgar as 
Informações, mesmo que parcialmente. 

 
2.2. OUTRAS OBRIGAÇÕES RELACIONADAS COM AS INFORMAÇÕES 

 
2.2.1.  A Instituição e qualquer de seu(s) Representante(s), a partir da 

data de recebimento pela CONCORRENTE deste Termo de 
Compromisso, e até a data de entrega da PROPOSTA 
COMERCIAL, obrigam-se a: 

 
(a) não emitir em favor de outra(s) CONCORRENTE(s) a carta 

que declare a viabilidade ou adequabilidade do Plano de 

Negócios da CONCORRENTE, conforme o item 12.2.2. do 

EDITAL; e 

(b) abster-se da prática de qualquer outro ato que possa 

resultar, direta ou indiretamente, em uso não adequado das 

Informações. 

2.3. RESPONSABILIDADE 
  

2.3.1. A Instituição que, por si ou por seu(s) Representante(s), tiver 
violado as obrigações previstas neste Termo de 
Confidencialidade, em especial as constantes das Cláusulas 2.1 
e 2.2, obriga-se a indenizar e ressarcir o PODER CONCEDENTE 
e a CONCORRENTE pelas perdas, danos e/ou custos incorridos, 
que sejam decorrentes ou relacionados à referida violação, sem 
qualquer limitação. 

 
3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
3.1. A Instituição e/ou qualquer de seu(s) Representante(s) estão isentos 

de qualquer obrigação legal ou responsabilidade no que se refere à 
realização da CONCORRÊNCIA, ressalvadas as obrigações assumidas 
no presente Termo de Confidencialidade; e 
 

3.2. O não exercício dos direitos aqui assegurados não importará em 
renúncia aos mesmos, sendo considerado como mera tolerância para 
todos os efeitos de direito. 
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3.3. Esse Termo de Confidencialidade será regido pelas leis da República 
Federativa do Brasil. 

 
3.4. Com exceção das obrigações previstas na Cláusula 2.2., as obrigações 

previstas neste Termo de Confidencialidade vigerão pelo prazo de 2 
(dois) anos contados da data da sua assinatura. 

 
3.5. [No caso de a Instituição ser pessoa jurídica com sede no exterior, 

deverá nomear e constituir como seu procurador [nome e qualificação 
completa], com poderes específicos para receber citações e intimações, 
na forma do artigo 213 e seguintes do Código de Processo Civil 
Brasileiro]. 
 

3.6. Fica eleito o foro da Comarca da Belo Horizonte como o único 
competente para dirimir eventuais questões relacionadas aos termos do 
presente, e renunciando, desde já, a Instituição, seu(s) 
Representante(s) e a CONCORRENTE, a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 

3.7. Este Termo de Confidencialidade traduz o entendimento da 
Instituição com relação à confidencialidade das Informações e, 
nenhuma modificação a este Termo de Confidencialidade ou renúncia 
aos termos e condições aqui pactuadas obrigarão a Instituição ou a 
CONCORRENTE, a não ser que tais modificações e/ou renúncias 
sejam aprovadas, por escrito, por cada uma das partes e pelo PODER 
CONCEDENTE. 

 

 

[local], [●] de [●] de [●] 
 

________________________________________ 

[CONCORRENTE] 

[representante(s) legal(is)]  

 

 

________________________________________ 

[Instituição] 

[representante(s) legal(is)]  
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Testemunhas: 

 

______________________________________ 

Nome: 

RG: 

______________________________________ 

Nome: 

RG: 
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Modelo 10 – Declaração de Submissão à Legislação Brasileira e de 
Renúncia de Reclamação por Via Diplomática 
 
  
À Comissão de Licitação 
 
 
Ref. Concorrência nº. 008/2010 
 
Objeto  Contratação de Concessionária para realização de serviços e 

obras de engenharia e serviços de apoio à gestão e operação do 
Hospital Metropolitano de Belo Horizonte 

 

Prezados Senhores, 

 
 
Em atendimento ao item 13.9.3.3 do Edital em referência, a [concorrente], por 
seus representantes abaixo assinados, declara que, para participar da presente 
licitação, submeter-se-á à legislação da República Federativa do Brasil e de 
que renuncia ao direito de realizar eventual reclamação por via diplomática. 
 
[local], [●] de [●] de [●] 
 
 
_________________________________________ 
[Proponente] 
[representante legal] 
 


