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CONVITE PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE  

 

CONSULTORIA INDIVIDUAL - BANCO INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO (BID) 

 
� BRASIL 
� PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS 

REDES DE ATENÇÃO EM SAÚDE DE BELO HORIZONTE – MELHOR 
SAÚDE BH 

� EMPRÉSTIMO Nº 4696/OC-BR 
� REFERÊNCIA Nº 5.4 DO PLANO DE AQUISIÇÕES: CONTRATAÇÃO DE 

CONSULTORIA PARA ESTUDOS DIAGNÓSTICOS (2021 – 2024) 
 

� NOME DO PROCESSO DE SELEÇÃO: SELEÇÃO DE CONSULTOR 
INDIVIDUAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
ESPECIALIZADA EM SISTEMA PACS (PICTURE ARCHIVING AND 
COMUNICATION SYSTEM). 

 
ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE BELO HORIZONTE recebeu 
financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para o Programa de 
Modernização e Melhoria da Qualidade das Redes de Atenção em Saúde de Belo Horizonte 
– Melhor Saúde BHe pretende utilizar parte dos recursos para a seleção e contratação de 01 
(um) profissional para prestar serviços de consultoria especializada em Sistema PACS 
(Picture ArchivingandComunication Systems), mediante pagamento por produtos entregues, 
sendo 06 (seis) serviços, totalizando um montante de R$63.720,00 (sessenta e três mil 
setecentos e vinte reais). 
 
O Consultor atuará assessorando a Secretaria Municipal de Saúde – 
SMSA,aquemprestaráconsultoria especializada na construção de um projeto básico e 
acompanhamento do processo licitatório para a implantação do Sistema PACS, devendo 
atuar nas entregas relacionadas abaixo:  
 
a) indicar a melhor forma de aquisição da solução PACS, bem como o melhor formato para 
a contratação do serviço de suporte e manutenção dos equipamentos e sistema;  
b) realizar mapeamento detalhado e criação de fluxogramas necessários para implantação do 
Sistema PACS;  
c) realizar levantamentos das necessidades, requisitos e premissas do projeto, e de 
infraestrutura e recursos humanos necessários para o PACS;  
d) definir requisitos técnicos e funcionais para a elaboração dos critérios de habilitação das 
empresas participantes do Certame;  
e) definir, em conjunto com a SMSA, a arquitetura tecnológica necessária para o PACS;  
f) elaborar projeto básico de Termo de Referência para implantação do Sistema PACS na 
rede de Saúde do Município de Belo Horizonte;  
g) elaborar cronograma de implementação, instalação, testes e adoção do Sistema PACS;  
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h) acompanhar o processo de aquisição do PACS – suportar a comissão de licitação no 
processo de resposta aos concorrentes e apoiar tecnicamente a elaboração das respostas 
jurídicas durante o processo de contratação.  
O PACS é um Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens. Atualmente, quase a 
totalidade dos equipamentos de imagem da Secretaria Municipal de Saúde é analógica, em 
fase de transição para equipamentos digitais. Diante dessa transição para equipamentos 
digitais, faz-se necessário a aquisição de um sistema de gerenciamento de imagens para 
atender a todo o fluxo de trabalho dos profissionais, desde a aquisição do exame até o 
diagnóstico, processo de laudo e monitoramento. Portanto, o PACS tem a função primordial 
de armazenar imagens e facilitar a comunicação entre os setores dos Hospitais, UPA’s, 
Unidades Secundárias que realizam exames de imagens e UBS que poderão visualizar o 
exame de imagem e seu laudo no Prontuário Eletrônico Único do Cidadão (PEP), previsto 
com a implantação do SIGRAH (Solução Integrada de Gestão Hospitalar, Ambulatorial e 
Regulação). 
 
O prazo previsto para execução das atividades, objeto desta norma de seleção, é estimado 
em 12 (doze) meses, contados a partir da data da emissão da Ordem de Execução de 
Serviços, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/1993. 
 
Nesse sentido, oMUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde – SMSA, convida consultores individuais com formação acadêmica nas 
seguintes áreas:  
 

• Graduação em Sistemas de Informação; 
• Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 
• Graduação em Sistemas Biomédicos; 
• Pós-graduação em Gestão de Projetos ou Engenharia Clínica. 

 
A graduação e/ou pós-graduação (especialização e/ou pós-graduação e/ou mestrado e/ou 
doutorado) deverá ser comprovada por meio de diploma reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC) ou atestados fornecidos por instituições de ensino superior ou documento 
equivalente, no caso de profissional oriundo de outro País membro do BID. Além disso, o 
candidato deverá comprovar: 
 

• Experiência em gerenciamento, coordenação ou supervisão de projetos de Implantação dos 
Sistemas: RIS/PACS/HIS; 

• Experiência em coordenação ou supervisão ou desenvolvimento de estudos de 
gerenciamento, transferência e armazenamento de imagens médicas; 

• Experiência em serviços de consultoria prestados a órgãos ou entidades públicas 
responsáveis pela área de imagens (exames complementares de imagem)do sistema de 
saúde; 

• Experiência em serviços de consultoria na implantação, administração e integração de 
Sistemas Médicos (RIS/PAC/HIS/DICOM). 

 
O consultor será selecionado de acordo com os procedimentos estabelecidos nas 
Políticaspara Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano 
deDesenvolvimento GN 2350-9 e está aberta a todas os consultores individuais 
elegíveis,conforme definido nessas políticas. 
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O texto integral do edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no 
sitehttps://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes – no link relativo ao instrumento de seleção 
Chamamento Público SMSA nº 001/2021. 
 
As Manifestações de interesse, juntamente com documentação exigida no instrumento 
deseleção Chamamento Público SMSA nº 001/2021(comprovações e declarações), deverão 
ser entregues na formaescrita (pessoalmente ou por correio) até às 16h00min do dia 08 de 
junhode 2021, noendereço abaixo: 

 
Programa de Modernização e Melhoria da Qualidade das Redes de Atenção 
em Saúde de Belo Horizonte | Melhor Saúde BH – Consultor Individual 
Especializado em Sistema PACS. 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 
Secretaria Municipal de Saúde – SMSA; 
Comissão Especial de Licitação 
Aos cuidados de Fernanda Miranda - Presidente da Comissão Especial de 
Licitação BID 
Endereço: Avenida Afonso Pena, nº 2.336 – 6º Andar – Bairro Funcionários 
CEP: 30.130-012 – Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil. 

 
Observação: serão aceitos apenas os documentos que já estiverem disponíveis na SMSA 
até a data limite informada acima.  

 
 

 
Belo Horizonte,  de maiode 2021. 

 
 
 
 
 
 

Jackson Machado Pinto 
Secretário Municipal de Saúde – SMSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 
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CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALIZADO EM SISTEMA PACS 
 
PAÍS: BRASIL 
 
NOME DO PROJETO:PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA 
QUALIDADE DAS REDES DE ATENÇÃO EM SAÚDE DE BELO HORIZONTE – 
MELHOR SAÚDE BH 
 
NÚMERO DO EMPRÉSTIMO:Nº 4696/OC-BR 
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID 
 
 
OBJETO:SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SISTEMA PACS (PICTURE 
ARCHIVING AND COMUNICATION SYSTEM), NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 
MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS REDES DE ATENÇÃO 
EM SAÚDE DE BELO HORIZONTE. 
 
 
 
ABERTURA DOS ENVELOPES:10 de junho de 2021, às10h00min 

 
 
 

  



SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE – SMSA 
DIRETORIA DE LOGÍSTICA - DLOS 
GERÊNCIADE COMPRAS - GCOMP 

 
 
 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO SMSA Nº 001/2021   Página 5 de 35 
 
 

Fazem parte integrante deste chamamento: 
 
Anexo I – Procedimentode Seleção e Contratação 

AnexoII – Termo de Referência 

Anexo III – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos  
 
Anexo IV – Modelode Declaraçãode Inexistênciade Conflitosde Interesse 
 
Anexo V – Cláusulas BID: Política do Banco – Práticas proibidas 
 
Anexo VI – Cláusulas BID: Países elegíveis 
 
Anexo VII – Minutado Contrato 
 
Anexo VIII – Cronogramade Entregas 
 
Anexo IX – Listade Endereçosdas Unidadesda SMSA 
 
Anexo X – Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento GN-2350-9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
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PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 
Chamamento Público SMSA nº 001/2021 

 
 
1. REGIME LEGAL 
 
1.1 Esta contratação será regida pelos procedimentos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID e pelas normas consubstanciadas na Lei nº 8.666 de 21/06/93. Em caso 
de conflito, prevalecem as normas inseridas no contrato de empréstimo. 
 
2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 
2.1 É objeto desta contratação,a prestação de serviços de consultoria especializada em Sistema 

PACS, visando construir para a Secretária Municipal de Saúde de Belo Horizonte o projeto 
básico de implantação e o acompanhamento do processo licitatório do Sistema de 
Comunicação e Arquivamento de Imagens - PACS nas unidades de saúde do município. 

 
3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 Poderão participar deste processo de contratação, profissionais com formação acadêmica nas 
seguintes áreas: 
 

• Graduação em Sistemas de Informação; 
• Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 
• Graduação em Sistemas Biomédicos; 
• Pós-graduação em Gestão de Projetos ou Engenharia Clínica. 

 
3.2 Agraduação, especialização e/ou pós-graduação e/ou mestrado e/ou doutorado deverá(ão) ser 
comprovada(s) por meio de diploma reconhecido pelo MEC ou atestados fornecidos por 
instituições de ensino superior ou documento equivalente, no caso de profissional oriundo de outro 
País, membro do BID. 
 
4. REQUISITOS DE NACIONALIDADE 
 
4.1 Somente poderão ser contratados consultores originários de países membros do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID. No caso de consultores estrangeiros, a comprovação 
se dará através do passaporte ou outro documento oficial de identidade, sendo que todos os 
documentos comprovando a experiência deverão ser apresentados no idioma Português, falado no 
Brasil. Não há obrigatoriedade de os documentos terem tradução juramentada. 
 
 
5. PERFIL PROFISSIONAL REQUERIDO 
 
5.1 CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS: 

• Experiência em gerenciamento, coordenação ou supervisão de projetos de Implantação dos 
Sistemas: RIS/PACS/HIS; 

• Experiência em coordenação ou supervisão ou desenvolvimento de estudos de 
gerenciamento, transferência e armazenamento de imagens médicas; 
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• Experiência em serviços de consultoria prestados a órgãos ou entidades públicas 
responsáveis pela área de imagens (exames complementares de imagem)do sistema de 
saúde; 

• Experiência em serviços de consultoria na implantação, administração e integração de 
Sistemas Médicos (RIS/PAC/HIS/DICOM). 

 
5.2HABILIDADES E POSTURAS 
 

• Capacidade de Análise e Solução de Situações-Problema, chegando a conclusões lógicas, a 
partir da observação do contexto e dos dados e informações disponíveis;  

• Capacidade de expressar ideias e organizar informações por meio da escrita, com clareza, 
objetividade, correção linguística e vocabulário adequado;  

• Capacidade de realização, de forma a conciliar conceitos, técnicas, métodos, recursos, 
iniciativa e comprometimento para alcançar os resultados esperados, com a qualidade 
desejada e dentro dos prazos previstos; 

• Capacidade de adaptação a mudanças e de atuação em ambiente dinâmico; 
• Habilidade de transmitir conhecimentos, emitir instruções e promover o aprendizado de 

conteúdos técnicos inerentes à sua área de atuação;  
• Habilidade para promover a articulação e a sintonia de ideias entre pessoas e equipes;  
• Habilidade de relacionamento e comunicação interpessoal, respeitando ideias e 

favorecendo a mútua colaboração;  
• Habilidade de trabalho em equipe - executar de maneira produtiva trabalhos em grupos 

multidisciplinares e em vários níveis hierárquicos, em busca de resultados com qualidade e 
rapidez;  

• Visão sistêmica – capacidade para ver e compreender os fenômenos como um todo, 
percebendo detalhes e partes. 

 
6. CRITÉRIO DE SELEÇÃO 
 
6.1 A classificação dos candidatos será realizada pelos critérios da tabela “CRITÉRIOS DE 
PONTUAÇÃO DO PROFISSIONAL” que consta abaixo. Será selecionando o profissional que 
apresentar a melhor qualificação para os serviços, ou seja, maior pontuação, segundo os critérios 
estabelecidos. 
 
6.2 Os cursos de pós-graduação ou aperfeiçoamento deverão ser comprovados por meio de 
diploma ou atestados fornecidos por instituições de ensinoou documento equivalente, no caso de 
profissional oriundo de outro País, membro do BID. 
 
6.3 Para atender a experiência técnica serão aceitos atestados, certidões ou declarações fornecidas 
por entidades públicas ou privadas. A documentação comprobatória da habilitação técnica do 
profissional deverá ser apresentada em conformidade com o regulamentado pelo seu Conselho 
Profissional.Um mesmo documento poderá pontuar em mais de um quesito. 
6.4 Não serão pontuados os certificados ou diplomas de escolaridade utilizados para cumprir o 
Item 3, “Condições para Participação”. 
 

Critérios de Pontuação do Profissional Máximo 
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A– Formação Extra Curricular 

A1 – Curso de Aperfeiçoamento em: Sistemas 
PACS - (5,00 pontos por certificado). 

10 

A2 – Curso de Pós-Graduação em Gestão de 
Projetos de TI ou Pós-Graduação em Engenharia 
Clínica, desde que não seja o mesmo curso 
apresentado no item 3 deste edital. (10,00 pontos 
por certificado). 

20 

TOTAL A = A1+A2 30 

 
 
 

B– Experiencia Profissional Específica 

B 1 - Experiência comprovada em coordenação, 
supervisão ou desenvolvimento de implantação 
ou administração de sistema PACS. No 
mínimo 1 ano de experiência - (5,0pontos a 
cada doze meses de contrato). 

25 

B 2 – Experiência comprovada em coordenação, 
supervisão ou desenvolvimento de implantação 
ou administração de sistemas de saúde, exceto 
PACS (4,0 pontos a cada doze meses de 
contrato). 

20 

B 3 - Experiência comprovada em coordenação, 
supervisão ou desenvolvimento de projetos na 
área de tecnologias em saúde, exceto PACS 
(3,0 pontos a cada doze meses de contrato). 

15 

TOTAL B = B1+B2+B3 60 

C – Trabalhos Publicados C – Trabalhos Publicados na área de sistemas de 
informação em saúde (2,0 pontos por 
publicações). 

10 

NF (Avaliação Final do Profissional) NOTA FINAL (A+B+C) 100 

 
6.5 Juntamente com a documentação de comprovação da qualificação técnica, deverão ser 
apresentadas:  
 
a) Cópia da carteira de identidade; 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
c) Registro de inscrição na entidade profissional competente; 
d) Inscrição na Seguridade Social - INSS; 
e) Prova de inscrição/contribuinte no ISS, se for o caso; 
f) Comprovante de Endereço; 
g) Declarações contidas do Anexo I – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos e do Anexo II – 
“Modelo de Declaração de inexistência de conflito de interesse”. 
7. PLANILHA DE ORÇAMENTO 
 
7.1 O levantamento das horas necessárias para a execução de cada produto foi realizado tendo 
como base as experiências em outros projetos já executados e, claro, respeitando de forma 
proporcional a dimensão de cada projeto.  
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7.2 O valor médio da hora técnica foi calculado com base nos orçamentos recebidos de 
profissionais que já atuam no mercado como consultor especializado. 
 

ESTIMATIVA DE CUSTO 
Item Descrição do Produto Unidade Valor (R$) 

1 Mapeamento e Desenho de Processos (Descritivo e Bizagi 
ou Semelhante) 

1 19.200,00 

2 Relatório do Escopo do Projeto, os Requisitos e 
Especificações Técnicas 

1 5.760,00 

3 Descrever a Documentação Técnica para Habilitação de 
Empresas no Certame. 

1 1.920,00 

4 Cronograma de Implantação 1 3.840,00 
5 Termo de Referência (Projeto Básico) 1 28.800,00 
6 Acompanhar o Processo de Aquisição e Assinatura do 

Contrato do Sistema PACS. 
1 4.200,00 

TOTAL ESTIMADO 63.720,00 
 
8. REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
8.1 O regime de execução de trabalho do Consultor será em teletrabalho, porém para o 
desenvolvimento de algumas atividades como (visita técnica, reunião com equipe, 
diagnostico situacional), será necessário realizá-las in loconas 19 unidades da SMSA, listadas 
no Anexo IV- “Unidades SMSA”, considerando que todas as unidades estão localizadas dentro do 
município de Belo Horizonte. 
 
8.2 Os serviços serão pagos por produtos entregues, mediante aceitação da medição, por parte da 
equipe responsável pelo projeto PACS e será de responsabilidade do consultor, todos os custos e 
equipamentos necessários para a execução dos serviços. 
 
9. TRIBUTOS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 
 
9.1 Todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que constituam seu objeto 
deverão ser pagos, regularmente, pelo contratado e por sua conta exclusiva. Competirá, 
igualmente ao contratado, o cumprimento de todas as obrigações impostas pela legislação 
trabalhista e de previdência social pertinentes à execução dos serviços avençados. 
 
10. FONTES DE RECURSOS 
10.1 Os serviços postos nesta seleção serão custeados por recursos provenientes do financiamento 
obtido a partir do contrato de Empréstimo Nº 4696/OC-BR, celebrado entre o Município de Belo 
Horizonte e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, através do orçamento da 
Secretaria Municipal de Saúde – SMSA. 
 
11. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
11.1 O prazo previsto para execução das atividades objeto desta norma de seleção, é estimado em 
12 (doze) meses, contados a partir da data da emissão da Ordem de Execução de Serviços, 
podendo ser prorrogado nos termos da Lei 8.666/1993. 
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11.2 Caso as atividades necessárias sejam executadas em período inferior ao previsto no item 
11.1, o contrato encerrar-se-á pelo adimplemento das obrigações das partes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. UNIDADE REQUISITANTE: 
 
1.1 Assessoria de Tecnologia da Informação em Saúde – ASTIS. 

 
2. DO OBJETO: 
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2.1 Constitui o objeto desta contratação,a prestação de serviços de consultoria especializada 
em Sistema PACS, visando construir para a Secretária Municipal de Saúde de Belo 
Horizonte o projeto básico de implantação e o acompanhamento do processo licitatório do 
Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens - PACS nas unidades de saúde do 
município. 

 
3. ESCOPO DO OBJETO: 
 
3.1 O Consultor em Sistema PACS, cuja contratação é objeto deste Termo de Referência, 

atuará assessorando a SMSA, a quem prestará consultoria especializada na construção de 
um projeto básico para a implantação do Sistema PACS e efetuará o acompanhamento do 
processo licitatório. 
 

3.2 As atribuições e responsabilidades do Consultor são: 
 

• Nos indicar qual a melhor forma de aquisição da solução PACS. 
• Nos indicar qual o melhor formato para a contratação do serviço de suporte e manutenção 

dos equipamentos e sistema. 
• Realizar mapeamento detalhado e criação de fluxogramas necessários para implantação do 

Sistema PACS. 
• Realizar levantamentos das necessidades, requisitos e premissas do projeto, e de 

infraestrutura e recursos humanos necessários para o PACS; 
• Definir requisitos técnicos e funcionais para a elaboração dos critérios de habilitação 

das empresas participantes do Certame; 
• Definir, em conjunto com a CONTRATANTE, a arquitetura tecnológica necessária para o 

PACS; 
• Elaborar um Termo de Referência (Projeto Básico) para implantação do Sistema PACS na 

rede de Saúde do Município de Belo Horizonte. 
• Elaborar cronograma de implementação, instalação, testes e adoção do Sistema 

PACS; 
• Acompanhar o processo de aquisição do PACS – suportar a comissão de licitação no 

processo de resposta aos concorrentes; apoiar, tecnicamente, a elaboração das respostas 
jurídicas durante o processo de contratação; 

• Apoiar o processo de assinatura do Contrato; se necessário. 
 

3.3. São responsabilidades e atribuições da Contratante: 
• Acompanhar e fiscalizar o serviço contratado, por meio da Subsecretaria de Atenção à 

Saúde da Secretaria Municipal de Saúde em consonância com a Lei n° 8.666/1993 e 
Decreto 15.185/2013. 

• Aplicar as penalidades (sanções administrativas) previstas no item 10 deste Termo de 
Referência. 

• Comunicar/notificar, a CONTRATADA, por escrito, sobre as possíveis irregularidades, 
eventuais imperfeições e falhas observadas no decorrer da prestação dos serviços, para a 
imediata adoção das providências de modo a sanar problemas eventualmente ocorridos.  

• Manter os entendimentos com a CONTRATADA sempre por escrito, ressalvados os casos 
determinados pela urgência das medidas, cujos entendimentos verbais devem ser 
confirmados por escrito, dentro de até 03 (três) dias úteis, contados a partir da efetivação 
do entendimento.  
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• Permitir a CONTRATADA, acesso às áreas internas do prédio, para execução dos 
serviços.  

• Atestar as notas fiscais/faturas desde que tenham sido entregues como determina este 
contrato, verificar os relatórios apresentados, encaminhar as notas fiscais e/ou faturas, 
devidamente atestadas, para pagamento dentro do prazo determinado. 

• Colaborar com a CONTRATADA, quando solicitado, facilitando-lhe o cumprimento dos 
serviços ora contratados.  

• Validar os artefatos de documentação entregues pela CONTRATADA.  
• Armazenar a documentação técnica e artefatos entregues pela CONTRATADA. 
• Constituir o Comitê Gestor do Projeto, designando seus integrantes.  
• Mobilizar as equipes para atuar no projeto de acordo a necessidade das atividades. 
• Prestar todas as informações necessárias com clareza à Contratada para a execução dos 

serviços contratados.  
• Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela Contratada. 

 
4. JUSTIFICATIVA: 

 
4.1 O PACS é um Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens. Atualmente, quase a 

totalidade dos equipamentos de imagem da Secretaria Municipal de Saúde é analógica, em 
fase de transição para equipamentos digitais. Diante dessa transição para equipamentos 
digitais, faz-se necessário a aquisição de um sistema de gerenciamento deimagens para 
atender a todo o fluxo de trabalho dos profissionais, desde a aquisição do exame até o 
diagnóstico, processo de laudo e monotonamente.Portanto, o PACS tem a função 
primordial de armazenar imagens e facilitar a comunicação entre os setores dos Hospitais, 
UPA’s, Unidades Secundárias que realizam exames de imagens e UBS que poderão 
visualizar o exame de imagem e seu laudo no Prontuário Eletrônico Único do Cidadão 
(PEP), previsto com a implantação do SIGRAH (Solução Integrada de Gestão Hospitalar, 
Ambulatorial e Regulação). 

 
4.2 Os serviços da rede municipal de saúde de Belo Horizonte que realizam exames variados 

de imagens que serão contemplados com o PACS são: 
 

• 08 Unidades de Pronto Atendimento – UPA; 
• 02 Unidades de Referência Secundárias – URS; 
• 02 Centros de Especialidades Médicas – CEM; 
• 04 Centros de Especialidades Odontológicas – CEO; 
• 01 Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem – CMDI; 
• Complexo do Hospital Odilon Behrens– HMOB*; 

 
4.3 * O Hospital HMDCC já possui sistema PACS instalado e será contemplado nesse projeto 

apenas no aspecto da comunicação/integração com os demais sistemas existentes. 
 

5. VALOR DA CONTRATAÇÃO: 
 

5.1 O valor estimado para esta contratação é de R$ 63.720,00 (sessenta e três mil e setecentos 
e vinte reais). 
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5.2 A remuneração será realizada por produtos entregues, mediante aceitação da medição por 
parte da equipe responsável pelo projeto PACS, conforme produtos descritos abaixo: 

 
ESTIMATIVA DE CUSTO 

Item Descrição do Produto Unidade Valor (R$) 
1 Mapeamento e Desenho de Processos (Descritivo e Bizagi 

ou Semelhante) 
1 19.200,00 

2 Relatório do Escopo do Projeto, os Requisitos e 
Especificações Técnicas. 

1 5.760,00 

3 Descrever a Documentação Técnica para Habilitação de 
Empresas do Certame. 

1 1.920,00 

4 Cronograma de Implantação 1 3.840,00 
5 Termo de Referência (Projeto Básico) 1 28.800,00 
6 Acompanhar o Processo de Aquisição e Assinatura do 

Contrato do Sistema PACS. 
1 4.200,00 

TOTAL ESTIMADO 63.720,00 
 

5.3 Os preços dos produtos são fixos e irreajustáveis. 
 

5.4 No preço dos produtos propostos estão incluídas todas as despesas necessárias à perfeita 
execução do objeto deste Termo de Referência. 
 

5.5 Os valores estimados foram baseados em pesquisas de mercado com profissionais da área 
de consultoria em sistemas PACS (Picture ArchivingandComunication System). 

 
6 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E FORMA DE APRESENTAÇÃO: 

 
6.3 Os produtos a serem entregues de acordo com datas estabelecidas no ANEXO III – 

“Cronograma de Entregas”, estão descritos abaixo: 
 
6.3.1 PRODUTO 1 - Mapeamento e Desenho de Processos, que deverá ser entregue 

de forma descritiva e em diagrama ou fluxograma: 
 

a) Realizar o mapeamento (as is) dos processos, subprocessos e atividades existentes, 
analisar e indicar melhorias. 

b) Desenhar os processos, subprocessos e atividades com as melhorias e padronizações. 
c) Apresentar e validar com o CONTRATANTE as proposições dos processos. 
d) Documentar o processo desenhado (tobe) com descrição de todos os níveis (processos, 

subprocessos e atividades) e entrega da documentação impressa e em meio digital.  
e) Todas as unidades listadas no ANEXO V terão seus processos mapeados, totalizando 

19 (dezenove) unidades a serem mapeadas. 
 

6.3.2 PRODUTO 2 - Relatório do Escopo do Projeto, os Requisitos e Especificações 
Técnicas: 

 
a) Descrição de todas as premissas e requisitos necessários para a implantação 

infraestrutura de TI local, especificação mínima dos equipamentos de imagem, 
estrutura física e climatização mínima necessária para os equipamentos). 



SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE – SMSA 
DIRETORIA DE LOGÍSTICA - DLOS 
GERÊNCIADE COMPRAS - GCOMP 

 
 
 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO SMSA Nº 001/2021   Página 14 de 35 
 
 

b) Especificação de hardware, de Banco de Dados, Sistemas Operacionais, Softwares e 
outros componentes necessários para atender todos os requisitos solicitados. 

 
6.3.3 PRODUTO 3 - Definição de especificações técnicas e condições de habilitação 

para elaboração do TDR: 
 

a) Descrever a habilitação técnica necessária para a habilitação das empresas no certame. 
 

6.3.4 PRODUTO 4 - Cronograma de Implantação: 
 

c) Cronograma físico de todas as etapas e prazos para a execução do projeto. 
 

6.3.5 PRODUTO  5 - Termo de referência (Projeto Básico): 
 

a) Descrever todos os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado para caracterizar o objeto Implantação de Sistema PACS nas unidades de 
saúde do Município de Belo Horizonte, bem como as condições da licitação e da 
contratação. 
 

6.3.6 PRODUTO 6 - Acompanhar o Processo de Aquisição e Assinatura do 
Contrato do Sistema PACS: 

 
a) Acompanhar o processo de aquisição do PACS, suportar a comissão de licitação no 

processo de respostas aos possíveis pedidos de esclarecimentos, impugnações e 
recursos impetrados durante a fase de licitação e apoiar tecnicamente as respostas 
jurídicas durante o processo de contratação. 

 
6.4 Os documentos produzidos deverão ser escritos na língua portuguesa, encadernados e 

impressos com qualidade em papel formato A4, fonte Times New Roman, tamanho 12, 
espaçamento simples, à exceção dos desenhos e gráficos que se fizerem necessários, para 
os quais poderão ser utilizados outros formatos, de forma a garantir sua perfeita 
compreensão. A versão final de cada documento deverá ser entregue em 2 vias impressas e 
fornecida também em meio eletrônico formatado. 
 

7 SUPERVISÃO E APROVAÇÃO DOS PRODUTOS/DOCUMENTOS 
 

7.1 O trabalho do Consultor será supervisionado e aprovadopela Assessoria de Tecnologia da 
Informação em Saúde – ASTIS e anuência da UGP-GIS, com poderes para verificar se os 
serviços especificados estão executados de acordo com o previsto, fazer advertências quanto a 
qualquer falta do Consultor, propor a aplicação de multas, efetuar retenções de medição e 
demais ações necessárias ao bom andamento dos serviços.Imediatamente após a assinatura da 
Ordem de Serviço Inicial, SMSA promoverá reunião com o Consultor objetivando definir 
diretrizes a serem adotadas para realização dos trabalhos, bem como os procedimentos e 
fluxos de acompanhamento da execução dos serviços. 

 
8 LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: 
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8.3 O CONTRATADO realizará suas atividades em regime de Teletrabalho, porém para o 
desenvolvimento de algumas atividades como (visita técnica, reunião com equipe, 
diagnostico situacional), será necessário realizar atividades in loco nas unidades da 
SMSA listadas no Anexo IV – Unidades SMSA, são 19 (dezenove) unidades todas dentro 
do município de Belo Horizonte. 

 
9 PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
9.3 A prestação do serviço terá início a partir da emissão da ordem de serviço, na qual deverá 

ser especificado o escopo do serviço a ser prestado, os produtos, preço e o prazos 
estimado para finalização. 
 

9.4 Após o recebimento da Ordem de Serviço emitida, o CONTRATADO deverá apresentar-
se imediatamente a SMSA para realizarem em conjunto o planejamento das atividades. 

 
9.5 Caso o produto apresentado pelo CONTRATADO não esteja aderente às especificações 

definidas, os acertos necessários deverão ser realizados e o produto novamente 
apresentado para verificação de sua aderência, sem ônus para a CONTRATANTE. 
Considerar-se-á o prazo máximo para correção de todos os ajustes de até 10 (dez) dias 
corridos, que serão contatos a partir da notificação da CONTRATADO pela 
CONTRATANTE. 

 
9.6 Havendo incidentes que prejudiquem o andamento da OS, a empresa contratada deverá 

informar imediatamente a CONTRATANTE. 
 

9.7 O aceite dos serviços ocorrerá: 
 
9.7.1 A medição será realizada por produtos entregues, de acordo com as datas 

estabelecidas no ANEXO IV - Cronograma de Entrega. 
 

9.7.2 Para o produto Apoio ao Processo de Aquisição e Assinatura do Contrato, 
conforme item 8.1.6 desse Termo de Referência, a medição será realizada após a 
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município de Belo 
Horizonte. 

 
9.8 Nas reuniões de acompanhamento, ou quando solicitado pelo gerente do projeto, o 

Contratado deverá apresentar relatório contendo informações sobre o andamento 
consolidado dos serviços, suas atividades previstas e executadas, alterações, medidas 
corretivas tomadas, dentre outras informações pertinentes. 
 

10 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

10.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO, as seguintes sanções: 
 

I. Advertência; 
 

II. Multas nos seguintes percentuais: 
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• Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na 
execução de serviços, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), 
correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor total 
atualizado correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a 
parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal; 
• Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, quando 
houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações 
assumidas; 
• Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, na 
hipótese de o Contratado entregar o objeto contratual em desacordo com as 
especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou 
defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina; 
• Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do 
Contrato, quando o Contratado der causa à rescisão contratual, sem prejuízo da 
obrigação de ressarcir a Administração das perdas e danos decorrentes; 
 

III.Suspensão temporária de participação do CONTRATADO em licitação e 
impedimento de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos; 
 
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o CONTRATADO ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
V. Na hipótese de deixar o infrator de pagar a multa aplicada, o valor correspondente será 
executado observando-se os seguintes critérios: 

a) se a multa aplicada for superior ao valor dos Recibos de Pagamento Autônomos 
(RPA’s) subsequentes ao mês do inadimplemento, responderá o infrator pela sua 
diferença, devidamente atualizada monetariamente e acrescida de juros, fixados 
segundo os índices e taxas utilizados na cobrança dos créditos não tributários do 
Município ou cobrados judicialmente; 
b) inexistindo RPAs subsequentes ou sendo estas insuficientes, será o crédito 
correspondente inscrito em dívida ativa. 
 

VI. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções 
administrativas.  
 
VII. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem anterior serão concedidos os 
prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 
 
VIII. As sanções são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 
separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena 
execução do objeto contratado. 
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IX. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como 
inexecução total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo 
razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente 
pela contratação.  
 
X. O procedimento de aplicação das sanções administrativas obedecerá ao disposto nos 
arts. 25 a 34 e 36 do Decreto Municipal 15.113/2013. 

 
11 DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 
11.1 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado conforme disposto no artigo 57 da Lei 8666/93. 
 

11.2 Os valores estabelecidos por produto neste contrato são fixos e irreajustáveis. 
 

11.3Caso as atividades necessárias sejam executadas em período inferior ao previsto no item 
11.1, o contrato encerrar-se-á pelo adimplemento das obrigações das partes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS   

 
 
 

(Nome) _____________, inscrito no CPF sob o nº ________________, residente e domiciliada no 
__________ (endereço completo) ___________, declara sob as penas da Lei, que até a presente 

data inexistem fatos impeditivos para a sua participação no presente procedimento, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 
 
 
 

Belo Horizonte, _____de _________de 2021. 
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______________________________________________ 
ASSINATURA 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITOS DE INTERESSE 
 
 
 
(Nome) _____________, inscrito no CPF sob o nº ________________, residente e domiciliada no 
__________ (endereço completo) ___________declaro que não executo tarefa que possa conflitar 
com os serviços executados no âmbito da consultoria, objeto desta seleção, consoante disposto na 
alínea “b”, item 1.9, das Políticas de Consultores, bem como não possuo relacionamento familiar 
ou comercial com membro da equipe do Município de Belo Horizonte que esteja direta ou 
indiretamente envolvido em qualquer fase de (i) preparação de TDR do contrato de prestação de 
serviço de consultoria em sistema PACS; (ii) processo de seleção para o contrato; (iii) supervisão 
do contrato, salvo se o conflito de interesses decorrente desse relacionamento tenha sido resolvido 
de forma aceitável pelo BID no decorrer do processo de seleção ou de execução do contrato.   
 
 

 
Belo Horizonte, _____de _________de 2021. 

 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
ASSINATURA 
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ANEXO V 
 

CLÁUSULAS BID: POLÍTICA DO BANCO –PRÁTICAS PROIBIDAS 
 
1.1 O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências 
Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades ou pessoas físicas 
que estejam apresentando propostas ou participando de atividades financiadas pelo Banco, 
incluindo, Inter alia, solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, 
pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias (incluindo 
seus respectivos funcionários, empregados e agentes, quer com atribuições expressas ou 
implícitas), observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco 1todos os atos suspeitos 
de constituir uma Prática Proibida da qual tenha conhecimento ou seja informado, durante o 
processo de seleção e negociação ou na execução de um contrato.  As Práticas Proibidas 
compreendem atos de: (a) práticas corruptas; (b) práticas fraudulentas; (c) práticas coercitivas; (d) 
práticas colusivas e (e) práticas obstrutivas. O Banco estabeleceu mecanismos para denúncia de 
suspeitas de Práticas Proibidas. Qualquer denúncia deverá ser apresentada ao Escritório de 
Integridade Institucional (EII) do Banco para que se realize a devida investigação. O Banco 
também estabeleceu procedimentos de sanção para a resolução de casos.  Além disso, o Banco 
celebrou acordos com outras instituições financeiras internacionais (IFI) visando ao 
reconhecimento recíproco às sanções aplicadas pelos respectivos órgãos de sanção. 
 
(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir:  
 

(i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte; 

 
(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que 

engane ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou 
para evitar uma obrigação; 

 
(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar 

ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para 
influenciar indevidamente as ações de uma parte; 

 
(iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de 

alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra 
parte; e 

 
(v) uma prática obstrutiva consiste em: 
 
(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa para a 

investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir 
materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prática 
corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer 

                                                           
1. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informações sobre como denunciar supostas Práticas 
Proibidas, as normas aplicáveis ao processo de investigação e sanção e o acordo que rege o reconhecimento recíproco de 
sanções entre instituições financeiras internacionais. 
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parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos que são importantes para a 
investigação ou a continuação da investigação, ou 

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Banco e dos direitos 
de auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir. 

 
(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que em 

qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, entidade ou 
pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo 
Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, 
consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, 
concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou 
Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes, quer 
sejam suas atribuições expressas ou implícitas), estiver envolvida em uma Prática Proibida 
em qualquer etapa da adjudicação ou execução de um contrato, o Banco poderá: 

 
(i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços 

relacionados financiados pelo Banco; 
 
(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um 

empregado, agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou da Agência 
Contratante estiver envolvido em uma Prática Proibida; 

 
(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o 

pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um 
contrato, se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma 
doação não tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a 
notificação adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de um 
período que o Banco considere razoável; 

(iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal censurando 
sua conduta; 

 
(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é inelegível, permanentemente ou por 

um período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades 
financiadas pelo Banco; e (ii) designação2 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor 
de bens ou serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato 
para executar atividades financiadas pelo Banco;  

 
(vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou; 
(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas 

que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e ao 
processo.  Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções 
acima referidas. 

 

                                                           
2. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de serviços designado (utilizam-se diferentes nomes 
dependendo do documento de licitação) é aquele que cumpre uma das seguintes condições: (i) foi incluído pelo 
concorrente na sua proposta ou solicitação de pré-qualificação devido ao mesmo possuir experiência e conhecimentos 
específicos e essenciais que permitam no cumprir com os requisitos de qualificação da referida licitação; ou (ii) foi 
designado pelo Mutuário.   
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(c) O disposto nos parágrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes 
tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, 
na pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer 
outra resolução. 

 
(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições 

anteriormente referidas será de caráter público. 
 
(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou 

participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, 
licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, 
subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os 
Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus 
respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam 
expressas ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o disposto nos 
acordos que o Banco tenha celebrado com outra instituição financeira internacional com 
respeito ao reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade.  Para fins do disposto 
neste parágrafo, o termo “sanção” refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de 
condições para a participação em futuros contratos ou adoção pública de medidas em 
resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma IFI aplicável à resolução de 
denúncias de Práticas Proibidas; 

 
(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros, 

consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e concessionárias permitam 
que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação 
de propostas e a execução do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores 
designados pelo Banco.  Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, 
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços 
e concessionárias deverão prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco 
requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, 
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços 
e concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes às atividades 
financiadas pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho 
contemplado no respectivo contrato; e (ii) forneçam qualquer documento necessário à 
investigação de denúncias de Práticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou 
representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes, 
empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços 
e concessionárias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam 
disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação provenientes de 
pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente 
designado.  Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, 
pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária se negue a 
cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à 
investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas 
contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, 
subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária. 
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(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria 
diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da Seção 8 relativas às 
sanções e Práticas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, 
fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, 
subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos 
funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou 
implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agência 
especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria, em 
conformidade com as atividades financiadas pelo Banco.  O Banco se reserva o direito de 
obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As 
agências especializadas deverão consultar a lista de empresas ou pessoas físicas declaradas 
temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco.  Caso alguma agência especializada 
celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa física 
declarada temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os 
gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes. 

 
1.2 Os Concorrentes ao apresentar uma proposta declaram e garantem que: 
 
(i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se 

obrigam a observar as normas pertinentes; 
 
(ii) não incorreram em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento; 
 
(iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção, 

negociação e execução do contrato; 
 
(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de 

seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco 
ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos 
celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de 
contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a 
práticas proibidas; 

 
(v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, 

funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido 
declarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito 
às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de 
sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado 
de um delito envolvendo Práticas Proibidas; 

 
(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para participar 

de atividades financiadas pelo Banco; e 
 
(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para 

a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.1 (b). 
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ANEXO VI 
 

CLÁUSULAS BID: PAÍSES ELEGÍVEIS 

 
Elegibilidade para Provisão de Bens, Obras e Serviços em Contratos Financiados pelo Banco
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1) Países Membros quando o financiamento provém do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. 

a) Países Mutuários: 

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, 
Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
Peru, República Dominicana, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e 
Venezuela. 

b) Países não Mutuários: 

(i) Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, República Popular da China, 
República da Coréia, Croácia, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, 
Estados Unidos, Finlândia, França, Israel, Itália, Japão, Noruega, 
Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça.  

c) Territórios elegíveis:  

(i) Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, Reunião - como Estado da 
França 

(ii) Ilhas Virgens dos EUA, Porto Rico, Guam - como Território dos EUA 
(iii) Aruba - como um país integrante do Reino dos Países Baixos, assim 

como, Bonaire, Curaçao, Santa Marta, Saba, Santo Eustáquio - como 
Estados do Reino dos Países Baixos 

(iv) Hong Kong - Região Administrativa Especial da República Popular da 
China. 

 
 
1) Critérios para determinar a nacionalidade e origem dos bens e serviços 
 
Estas disposições de políticas tornam necessário estabelecer critérios para determinar: a) a 
nacionalidade das firmas e indivíduos elegíveis para participar em contratos financiados pelo 
Banco; e b) o país de origem dos bens e serviços. Nessas determinações, serão utilizados os 
seguintes critérios: 
 
A) Nacionalidade 
 

a) Um indivíduo é considerado nacionalde um país membro do Banco se satisfaz um dos 
seguintes requisitos: 

i. é cidadão de um país membro; ou 

ii. estabeleceu seu domicílio em um país membro como residente de boa fé e 
está legalmente autorizado para trabalhar nesse país. 

b) Uma firma éconsiderada nacional de um país membro se satisfaz os dois seguintes 
requisitos: 

i. está legalmente constituída ou estabelecida conforme as leis de um país 
membro do Banco; e 
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ii. mais de cinquenta por cento (50%) do capital da firma é de propriedade de 
indivíduos ou firmas de países membros do Banco. 

 
Todos os membros de um consórcio e todos os subempreiteiros devem cumprir os requisitos 
acima estabelecidos. 
 
B) Origem dos Bens 
 
Os bens têm origem em um país membro do Banco se foram extraídos, desenvolvidos, cultivados, 
colhidos ou produzidos em um país membro do Banco. Considera-se que um bem é produzido 
quando, mediante manufatura, processamento ou montagem, o resultado é um artigo 
comercialmente reconhecido cujas características, funções ou utilidades básicas são 
substancialmente diferentes de suas partes ou componentes. 
 
No caso de um bem que consiste de vários componentes individuais que devem ser 
interconectados (pelo fornecedor, comprador ou um terceiro) para que o bem possa ser utilizado, e 
sem importar a complexidade da interconexão, o Banco considera que este bem é elegível para 
financiamento se a montagem dos componentes for feita em um país membro, independente da 
origem dos componentes. Quando o bem é uma combinação de vários bens individuais que 
normalmente são empacotados e vendidos comercialmente como uma só unidade, o bem é 
considerado proveniente do país onde este foi empacotado e embarcado com destino ao 
comprador. 
 
Para fins de determinação da origem dos bens identificados como “feito na União Europeia”, estes 
serão elegíveis sem necessidade de identificar o correspondente país específico da União 
Europeia. 
 
A origem dos materiais, partes ou componentes dos bens ou a nacionalidade da empresa 
produtora, montadora, distribuidora ou vendedora dos bens não determina a origem dos mesmos. 
 
C) Origem dos Serviços 
 
O país de origem dos serviços é o mesmo do indivíduo ou empresa que presta os serviços conforme 
os critérios de nacionalidade acima estabelecidos. Este critério é aplicado aos serviços conexos ao 
fornecimento de bens (tais como transporte, seguro, instalação, montagem, etc.), aos serviços de 
construção e aos serviços de consultoria. 
 

 
 

 
ANEXO VII 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
Processo Administrativo N.º, Contrato N.º XX/21 que entre si fazem o MUNICÍPIO DE BELO 
HORIZONTE, por meio daSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 
eXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para prestação dos serviços de consultoria especializada 
emSistema PACS no âmbito do Programa de Modernização e Melhoria da Qualidade das Redes 
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de Atenção em Saúde de Belo Horizonte – Melhor Saúde BH, sob as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: PARTES 
 
São partes neste contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, oMunicípio de 
Belo Horizonte, CNPJ n.º 18.415.383/0001-40, representado pelo Exmo. Secretário Municipal de 
Saúde, Sr. Jackson Machado Pinto e como CONTRATADO(A) 
..........................................(nacionalidade)RG............, CPF ..................., residente e domiciliado 
na..................................................................................... 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
É objeto deste contrato, a prestação, pela CONTRATADA, dos serviços de consultoria 
especializada em Sistema PACS no âmbito do Programa de Modernização e Melhoria da 
Qualidade das Redes de Atenção em Saúde de Belo Horizonte – Melhor Saúde BH, parcialmente 
financiado peloBanco Interamericano de Desenvolvimento – BID, contrato de empréstimo Nº 
4696/OC- BR, participando o contratado como Consultor Individual para estudos diagnósticos, 
detalhados no Termo de Referência – ANEXO II e adjudicados, à CONTRATADA, em 
decorrência do Chamamento Público SMSA nº 001/2021, e segundo a proposta e demais 
peçasintegrantes do edital respectivo, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-sea 
este instrumento, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
 
3.1. A vigência do contrato é estimada em 12 (doze) meses, contada a partir da data daemissão da 
Ordem de Execução de Serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei8.666/1993. 
 
3.2. Caso as atividades necessárias sejam executadas em período inferior ao previsto no item 3.1,o 
contrato encerrar-se-á pelo adimplemento das obrigações das partes, sendo o 
pagamentoproporcional às etapas de execução. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 
 
1. Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento; 
2. Disponibilizar ao CONTRATADO os dados e informações necessárias à execução dosserviços, 
conforme disposto no Termo de Referência, ANEXO II, desta Seleção; 
3. Fiscalizar a execução dos serviços, determinando o que for necessário para regularizar asfaltas 
ou defeitos observados, adotando as medidas convenientes. 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 
Constituem obrigações do CONTRATADO: 
 
1. Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os serviçossejam 
inteiramente concluídos e acabados; 
2. Observar, na execução dos serviços, as leis, normas e regulamentos aplicáveis; 
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3. Revisar, corrigir ou substituir, no total ou em parte, sem ônus para a CONTRATANTE, 
osserviços executados em desacordo com o estabelecido no Contrato e seus anexos; 
4. Dar integral cumprimento ao que foi acordado por meio de sua Proposta e nos termos do Anexo 
II – Termo de Referência, do Chamamento Público SMSA nº001/2021, que passam a integrar 
esteInstrumento, independentemente de transcrição; 
5. Responsabilizar-se pelos pagamentos de impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas,quando 
for o caso e necessário; 
6. Manter o devido sigilo em relação às informações referentes ao Programa de Modernização e 
Melhoria da Qualidade das Redes de Atenção em Saúde de Belo Horizonte – Melhor Saúde BH; 
7. Permitir e facilitar à CONTRATANTE e ao BID a inspeção dos serviços, em qualquerdia e 
horário, devendo prestar informações e esclarecimentos solicitados; 
8. Participar aCONTRATANTE, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possaatrasar ou 
impedir a conclusão das atividades, indicando as medidas para corrigir a situação; 
9. Manter em bom estado todo o equipamento utilizado e necessário à perfeita execução 
dosserviços contratados. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
O valor inicial deste contrato é de R$63.720,00 (ou moeda cotada na proposta) (sessenta e três mil 
setecentos e vinte reais), correspondente ao produto dos preços propostos pelacontratada, 
aplicados às quantidades estimadas na planilha de orçamento. 
 
A remuneração será realizada por produtos entregues, mediante aceitação da medição por parte da 
equipe responsável pelo projeto PACS, conforme tabela abaixo: 
 

ESTIMATIVA DE CUSTO 
Item Descrição do Produto Unidade Valor (R$) 
1 Mapeamento e Desenho de Processos (Descritivo e Bizagi ou 

Semelhante) 
1 19.200,00 

2 Relatório do Escopo do Projeto, os Requisitos e Especificações 
Técnicas. 

1 5.760,00 

3 Descrever a Documentação Técnica para Habilitação de Empresas 
do Certame. 

1 1.920,00 

4 Cronograma de Implantação 1 3.840,00 
5 Termo de Referência (Projeto Básico) 1 28.800,00 
6 Acompanhar o Processo de Aquisição e Assinatura do Contrato do 

Sistema PACS. 
1 4.200,00 

TOTAL ESTIMADO 63.720,00 
 
*Os preços dos produtos são fixos e irreajustáveis 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito em moeda corrente brasileira, em até 30 
(trinta) dias contados do adimplemento e mediante a aprovação dos relatórios,pela Gerência de 
Executiva do Programa, bem como apresentação, pelo contratado, daregularidade com a 
seguridade social e da prova de recolhimento do ISS. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor do serviço realizado deverá referir-se apenas a itens 
ouatividades e deverão estar incluídas todas as despesas necessárias à perfeita execução do objeto 
no Termo de Referência. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PADRÃO DE QUALIDADE 
 
O CONTRATADO se obriga a executar os serviços utilizando-se dos mais elevados padrõesde 
competência e integridade profissional e ética. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO SIGILO 
 
Ao CONTRATADO é vedado revelar qualquer informação confidencial relativa aos 
serviços,contratos, negócios ou operações da CONTRATANTE, salvo com o consentimento 
prévio eexpresso deste. 
 
CLÁUSULA NONA – DA PROPRIEDADE DO MATERIAL 
 
Todos os produtos elaborados pelo CONTRATADO, em atendimento ao presente 
Contrato,pertencerão à CONTRATANTE, e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – 
BID,facultando-se, no entanto, a retenção, pelo CONTRATADO, de cópia dos 
referidosdocumentos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CONFLITO DE INTERESSES 
 
O CONTRATADO, pelo prazo de duração do presente Contrato, não poderá exerceratividades 
que conflitem com os serviços objeto deste instrumento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO E DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
Ao CONTRATADO é vedada a transferência ou subcontratação, total ou parcial, do objeto 
dopresente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a 
préviadefesa, aplicar ao CONTRATADO, as seguintes sanções: 
 

I. Advertência;  
II. Multas nos seguintes percentuais:  

• Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na 
execução de serviços, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), 
correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor total 
atualizado correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a 
parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal; 
• Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, quando 
houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações 
assumidas; 
• Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, na 
hipótese de o Contratado entregar o objeto contratual em desacordo com as 
especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou 
defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina; 
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• Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do 
Contrato, quando o Contratado der causa à rescisão contratual, sem prejuízo da 
obrigação de ressarcir a Administração das perdas e danos decorrentes; 

 
III. Suspensão temporária de participação do CONTRATADO em licitação e impedimento 

de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Públicaenquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovidaa reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
seráconcedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a CONTRATANTE pelos 
prejuízosresultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
incisoanterior. 

 
V. Na hipótese de deixar o infrator de pagar a multa aplicada, o valor correspondente 

seráexecutado observando-se os seguintes critérios: 
 

a) se a multa aplicada for superior ao valor dos Recibos de Pagamentos Autônomos 
(RPAs) subsequentes ao mês do inadimplemento, responderá o infrator pela sua 
diferença, devidamente atualizada monetariamente e acrescida de juros, fixados 
segundo os índices e taxas utilizados na cobrança dos créditos não tributários do 
Município ou cobrados judicialmente; 

b) inexistindo RPAs subsequentes ou sendo estas insuficientes, será o 
créditocorrespondente inscrito em dívida ativa. 

VI. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções 
administrativas. 

 
VII. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem anterior serão concedidos osprazos 

para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 
 

VIII. As sanções são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto 
ouseparadamente, após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da 
plenaexecução do objeto contratado. 

 
IX. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado 

comoinexecução total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, 
salvorazões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade 
competentepela contratação. 

 
X. O procedimento de aplicação das sanções administrativas obedecerá ao disposto 

nosarts. 25 a 34 e 36 do Decreto Municipal 15.113/2013. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
 
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples Condição deste Contrato, assim comoa 
execução do seu objeto, em desacordo com o estabelecido nas Cláusulas e Condiçõesestabelecidas 
nos Termos de Referência e Proposta apresentada dará direito àCONTRATANTE de rescindi-lo, 
mediante notificação expressa, sem que caiba aoCONTRATADO qualquer direito, exceto o de 
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receber o estrito valor correspondente aofornecimento realizado, desde que estejam de acordo com 
as prescrições ora pactuadas,assegurada a defesa prévia. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido nos seguintes casos: 
 
a) transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia eexpressa 
autorização do CONTRATANTE; 
b) cometimento reiterado de faltas; 
c) no interesse do CONTRATANTE, mediante notificação com antecedência de 30(trinta) dias, 
com o pagamento dos serviços realizados até a data comunicada no avisode rescisão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Todas as despesas decorrentes dos serviços, objeto do presente Contrato, correrão à contados 
recursos orçamentários provenientes do financiamento obtido a partir do contrato deEmpréstimo 
Nº 4696/OC-BR, celebrado entre o Município de Belo Horizonte e oBanco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, através do orçamento daSecretaria Municipal de Saúde – SMSA, 
conforme rubricasnº xxxx.xxxx.xx.xxx.xxx.x.xxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx.xx. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FRAUDE E CORRUPÇÃO 
 
O CONTRATADO deverá observar os mais altos padrões éticos durante a execução docontrato, 
estando sujeita às sanções previstas na legislação brasileira e nas normas do BID. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - De acordo com o procedimento administrativo do Banco, se 
ficarcomprovado que o CONTRATADO incorreu em práticas corruptas, o Banco poderá 
declararinelegível o CONTRATADO temporária ou permanentemente, para participar em 
futurasLicitações ou Contratos financiados com recursos do Banco. 
 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 
 
O contrato, os termos aditivos e as apostilas que lhes forem incorporadas, serão publicadosno 
“D.O.M - (Diário Oficial do Município)", em extrato, por iniciativa e conta da 
SecretariaMunicipal de Saúde – SMSA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - IDIOMA E REGIME LEGAL 
 
O presente contrato é lavrado no idioma português, sendo aplicável os procedimentos doBanco 
Interamericano de Desenvolvimento – BIDe pelas normas consubstanciadas na Lei nº8666, de 
21/06/93. Em caso de conflito, prevalecem as normas inseridas no contrato deempréstimo. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO 
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As partes contratantes elegem, para solução judicial de qualquer questão oriunda do 
presentecontrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte. 
 
E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 05 (cinco) vias,de igual 
teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo,que a tudo 
assistiram. 
 
 
 

Belo Horizonte, xx de xxxxxxxxxxxxx de 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Jackson Machado Pinto 
Secretário Municipal de Saúde 

 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
CONTRATADO 

 
 
 
 

ANEXO VIII 
 

CRONOGRAMA DE ENTREGAS 

 
 

Item Produto Meses
* 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 Mapeamento de Processos - (Descritivo e 
Bizagi ou Semelhante) 

1             

2 Relatório do Escopo do Projeto, os 
Requisitos e Especificações Técnicas 

1             

3 Documentação Técnica para Habilitação 
de Empresas 

1             

4 Cronograma de Implantação 3             

5 Termo de Referência (Projeto Básico) 3             

6 Acompanhar o Processo de Aquisição e 
Assinatura do Contrato do Sistema PACS. 

9             

* Os meses serão considerados como 30 dias corridos, contados da emissão da Ordem de Serviço. 
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ANEXO IX 
 

LISTA DE ENDEREÇOS DAS UNIDADES DA SMSA  
 

UNIDADES DA SMSA 
UNIDADE ENDEREÇO 
CDMI Rua Professor Otávio Coelho de Magalhães, 111, 3º andar - Mangabeiras, 

Belo Horizonte. 
URS Sagrada Família Rua Joaquim Felício, 101 - Sagrada Família, Belo Horizonte. 

URS Campos Sales Rua Campos Sales, 472 - Calafate, Belo Horizonte. 

CEM Venda Nova Rua Padre Pedro Pinto, 322 - Venda Nova, Belo Horizonte. 

HMDCC Rua Dona Luiza, 311 - Milionários, Belo Horizonte. 

HOB Rua Formiga, 50 - São Cristóvão, Belo Horizonte. 

UPA Barreiro Rua AurelioLopes, 20 - Diamante, Belo Horizonte. 

UPA Centro Sul Rua Domingos Vieira, 488 - Santa Efigênia, Belo Horizonte. 

UPA Leste Avenida dos Andradas, 7450 - Vera Cruz, Belo Horizonte. 

UPA Nordeste Rua Joaquim Gouveia,  560 - São Paulo, Belo Horizonte. 

UPA Noroeste Rua Formiga, 50 - São Cristóvão, Belo Horizonte  

UPA Norte Avenida Risoleta Neves, 2580 – Guarani, Belo Horizonte. 

UPA Oeste Avenida Barão Homem de Melo, 1710 - Jardim América, Belo Horizonte. 

UPA Pampulha Avenida Santa Terezinha, 515 - Santa Terezinha, Belo Horizonte. 

UPA Venda Nova Rua Padre Pedro Pinto, 175 - São João Batista, Belo Horizonte. 

CEO Carijós Rua dos Carijós, 528 - Centro, Belo Horizonte. 

CEO Venda Nova  Rua Eugenio Volpini, 143 - São João Batista, Belo Horizonte. 

CEO Paracatu Rua dos Goitacazes, 1550 - Barro Preto, Belo Horizonte. 

CEO Barreiro Praça Modestino Sales Barbosa, 100 - Flávio Marques Lisboa, Belo 
Horizonte. 

SMSA Avenida Afonso Pena, 2336 - Savassi, Belo Horizonte. 

 
 
 
 

Anexo X  
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Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento GN-2350-9  

 
 
 
(Anexo em PDF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


