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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2022 

PROCESSO Nº 04.000.776.22.23 

IDENTIFICADOR BANCO DO BRASIL: 972026 

 

 

LICITAÇÃO COM LOTE DE AMPLA PARTICIPAÇÃO  

 

 

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TÉCNICOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO E 

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, POR MEIO DE ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

EXCLUSIVA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO 

HORIZONTE. 

 

 TIPO: MENOR PREÇO, AFERIDO PELO VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO. 

 

 REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DA 

CONTRATAÇÃO. 

 

 MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO  

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: ATÉ 

28/11/2022 às 9:00 h. 

 

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 28/11/2022, às 09:00 h. 

 

 INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: dia 28/11/2022, às 10:00 h. 

 

 FORMALIZAÇÃO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS: Os pedidos poderão ser 

formulados de acordo com o item “5” deste edital. 

 

 SITE PARA CONSULTAS: www.licitacoes-e.com.br ou www.pbh.gov.br 

 

 FONE: (31) 3277-7735 

 

 CARTILHA DO FORNECEDOR: Deverá ser de conhecimento de todos os licitantes, 

podendo ser impressa por meio do “site” www.licitacoes-e.com.br, através do “link” 

“Introdução às Regras do Jogo”, para que não ocorram dúvidas de procedimento durante a 

sessão. 

 

 REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.pbh.gov.br/
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1. DO PREÂMBULO 

  

A Diretoria de Logística/Gerência de Compras da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte 

torna público que fará realizar procedimento licitatório na modalidade pregão, por meio de utilização 

de recursos da tecnologia da informação – INTERNET, nos termos dos Decretos  Municipais  nº 

12.436/06 e 17.317 de 2020 e nº 15.113/13, da Lei Municipal nº 10.936/16, das Leis Federais nº 

8.666/93 e nº 10.520/02 e Lei Complementar nº 123/06, observadas ainda as determinações da Lei 

Federal nº 12.846/13 e demais legislações aplicáveis. 

  

2. DO OBJETO 

 

2.1.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de técnicos de análise, 

desenvolvimento e manutenção de software, por meio de alocação de mão de obra exclusiva, no 

âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, conforme descrição detalhada neste 

edital e seus anexos. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES/RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES 

 

3.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condição de segurança-criptografia e autenticação em todas as suas fases. 

 

3.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município, denominado pregoeiro, mediante a 

inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” 

constante do “site” www.licitacoes-e.com.br. 

 

4. DA(S) DOTAÇÃO(ÇÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) 

 

4.1. As despesas decorrentes do presente procedimento serão acobertadas pela (s) seguinte (s) dotação 

(ções) orçamentária (s): 

 

2302.3401.10.126.117.1395.0003.339040.09.00.80.197 

 

5. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

5.1.Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser apresentados até o 

3º dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública, via INTERNET, para o e-mail 

cplsmsa@pbh.gov.br ou ser entregues diretamente no Protocolo da Secretaria Municipal de 

Saúde, situado na Av. Afonso Pena, 2336, Savassi - Belo Horizonte / MG, CEP 30.130-012, no 

horário de 08:00 às 17:00 horas. 

 

5.2.Os pedidos de esclarecimentos deverão possuir a identificação do interessado, com o nome da 

pessoa física e o CPF ou o nome da pessoa jurídica e o CNPJ. 

 

5.3.As respostas serão disponibilizadas diretamente no “site” www.licitacoes-e.com.br, no “link” 

correspondente a este edital e no “site” da PBH no endereço 

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes e poderão ser acessados por todos os licitantes. 

 

6. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

 

6.1. Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até o 3º dia útil anterior à data 

fixada para abertura da sessão pública. 

mailto:cplsmsa@pbh.gov.br
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes
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6.2. As razões de impugnação ao edital poderão ser enviadas via INTERNET, para o e-mail 

cplsmsa@pbh.gov.br ou ser entregues diretamente no Protocolo da Secretaria Municipal de 

Saúde, situado na Av. Afonso Pena, 2336, Savassi - Belo Horizonte / MG, CEP 30.130-012, no 

horário de 08:00 às 17:00 horas. 

 

6.3. Não serão acolhidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal. 

 

6.4. As Impugnações deverão possuir a identificação do interessado, com o nome da pessoa física e 

o CPF ou o nome da pessoa jurídica e o CNPJ. 

 

6.5. As respostas serão disponibilizadas diretamente no “site” www.licitacoes-e.com.br, no “link” 

correspondente a este edital e no “site” da PBH no endereço 

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes e poderão ser acessados por todos os licitantes.  

 

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

7.1. Poderão participar deste procedimento os interessados que atenderem a todas as exigências 

contidas neste edital e seus anexos. 

 

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

enquadrem em quaisquer das situações a seguir: 

 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio;  

b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município de Belo 

Horizonte, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei n.º 8.666/1993; 

c) tenham sido declarados inidôneos, nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei n.º 8.666/1993,      

ou impedidos de licitar e contratar, nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/2002, em qualquer 

esfera de Governo; 

d) estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 

e) estejam em recuperação judicial ou extrajudicial, salvo as empresas que comprovarem que o 

plano de recuperação foi homologado pelo juízo competente; 

f) demais hipóteses proibidas pela legislação vigente. 

 

7.3. A observância das vedações do subitem 7.2 é de inteira responsabilidade do LICITANTE que, 

em caso de descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades cabíveis.  

  

7.4. Poderá ser constatado eventual descumprimento das vedações elencadas no subitem 7.2, 

mediante consulta aos meios legais disponíveis, inclusive ao Cadastro Nacional das Empresas 

Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.  

 

7.5. Para participar é obrigatória a observância e concordância com as políticas e diretrizes definidas 

nos Anexos XVI – Política do Banco – Práticas Proibidas, e XVII – Países Elegíveis, conforme 

disposto no Contrato de Financiamento firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), instituição financeira responsável pela 

disponibilização dos recursos financeiros que custearão a aquisição do objeto deste edital. 

 

7.5.1. Para as aquisições/contratações custeadas com recursos provenientes do BID, após a 

homologação dos lotes, será realizada consulta através do endereço 

https://www.iadb.org/pt/transparency/empresas-e-pessoas-sancionadas, a fim de verificar 

mailto:gescl@pbh.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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empresas e pessoas sancionadas, garantindo assim os critérios de elegibilidade exigidos pela 

instituição. 

 

8. DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL 

 

8.1. Os interessados em participar do pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal 

(intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A sediadas no País. 

 

8.2. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo 

quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa devidamente justificada do 

Banco do Brasil S/A. 

 

8.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada, não cabendo ao Banco do Brasil S/A ou ao Município de Belo Horizonte a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por terceiros. 

 

8.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou de 

seu representante legal pelos atos praticados e na presunção de capacidade técnica e habilitatória 

para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

9.  DO ACESSO E DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 

9.1. O acesso deve ser feito na página inicial do “site” www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso 

Identificado”. 

 

9.2. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da chave de identificação e da 

senha pessoal do representante credenciado e da subsequente inserção da proposta de preços e 

dos documentos de habilitação exigidos no edital até data e horário limite estabelecidos para a 

abertura das propostas. 

 

9.2.1. O licitante deverá obrigatoriamente identificar o tipo de segmento da empresa, ficando 

responsável pela legitimidade e veracidade desta informação, sob pena de aplicação da 

penalidade prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e demais penalidades previstas na 

legislação cabível ou aplicável. 

 

9.3. O acesso à sala de disputa deve ser feito na página inicial do “site” www.licitacoes-e.com.br, 

opção “Sala de Disputa”. 

 

9.4. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o processo do 

pregão, desde a publicação até a homologação, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios diante de sua desconexão ou da inobservância de qualquer mensagem emitida 

pelo sistema ou pelo pregoeiro, bem como da perda do direito de exercer o benefício previsto na 

Lei Complementar nº 123/06. 

 

9.4.1. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de 

envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances 

continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

9.4.2. Havendo desconexão do pregoeiro por prazo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa e reiniciada somente após decorridas no mínimo vinte e quatro horas da 

comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  
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9.5. A inserção da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas 

neste edital. 

 

9.6. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

9.7. O licitante deverá adotar como referência para sua proposta as informações constantes no 

presente edital e seus anexos. 

 

9.8. Quando do lançamento da proposta eletrônica, por meio do SISTEMA ELETRÔNICO, o 

licitante deverá lançar valor global da contratação em moeda corrente nacional, com duas 

casas decimais. 

 

9.8.1. No preço proposto deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, fretes 

até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do 

presente pregão. 

 

9.8.2. É vedada a identificação do licitante quando do preenchimento da PROPOSTA 

ELETRÔNICA, sob pena de desclassificação imediata. 

 

9.9. É vedada a participação de um mesmo procurador como representante de licitantes 

diferentes em um mesmo lote.  

 

9.10. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta eletrônica anteriormente inserida no 

sistema, até o horário limite para o acolhimento das propostas. 

 

10. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

10.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio eletrônico proposta inicial e documentos 

de habilitação, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

 

10.1.1. A Proposta Inicial a ser inserida deverá ser preenchida conforme Anexos IV e V.  

 

10.1.2. Os documentos de habilitação exigidos nesse edital deverão ser anexados em local 

próprio disponibilizado pelo sistema licitacoes-e, SENDO VEDADA, SOB PENA DE 

INABILITAÇÃO, sua substituição por link que permita acesso aos referidos 

documentos.  

  

10.1.3. O licitante poderá replicar os documentos lançados em um lote para todos os demais 

lotes em que tenha interesse em participar. 

 

10.1.3.1. Caso a documentação não seja anexada no lote e, não seja possível a realização 

de diligência pelo Pregoeiro para atestar a situação de fato da licitante na data 

da abertura do certame, o licitante será inabilitado. 
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10.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão inserir toda a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

 

10.3. Para efeito do julgamento da habilitação, os documentos inseridos pelo licitante deverão 

comprovar a sua regularidade na data da abertura das propostas, nos termos do § 4° do 

art. 26 do Decreto 17.317/2020, salvo na ocorrência do previsto no § 1º do art. 43 da LC 

nº 123/06. 

 

10.4. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta inicial e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema, até o horário limite para o acolhimento 

das propostas. 

 

11. DA CONDUÇÃO DO CERTAME 
 

11.1. O certame será conduzido pelo pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

 

a) coordenar o procedimento licitatório; 

b) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos 

anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses 

documentos 

c) abrir e conduzir a sessão pública na INTERNET; 

d) abrir as propostas de preços, examiná-las e classificá-las para a disputa de lances; 

e) conduzir a etapa de lances; 

f) julgar a proposta e a habilitação do arrematante; 

g) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de 

habilitação e sua validade jurídica; 

h) receber, examinar e decidir recurso, encaminhando-o à autoridade competente quando 

mantiver sua decisão; 

i) declarar o vencedor do certame; 

j) adjudicar o objeto, exceto quando, havendo recurso, mantiver a sua decisão, hipótese em que 

a adjudicação será feita por autoridade superior; 

k) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior para homologação; 

l) conduzir os trabalhos da equipe de apoio. 

 

11.2. O pregoeiro, no exercício de suas funções, poderá valer-se de pareceres técnicos e/ou jurídicos 

exarados por servidor/comissão devidamente constituídos, para embasar sua decisão quando do 

julgamento das fases de habilitação e proposta. 

 

11.3. Todas as ações do pregoeiro serão formalizadas via Sistema Eletrônico. 

 

12. DOS PROCEDIMENTOS 

 

12.1. A sessão pública do pregão eletrônico terá início a partir do horário previsto neste edital, com 

a abertura das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro a avaliar a aceitabilidade 

das mesmas ou desclassificá-las no caso de não atenderem às exigências editalícias. 

 

12.2. Aberta a etapa competitiva, os licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da 

sessão de lances. A cada lance ofertado, o licitante será imediatamente informado de seu 

recebimento e dos respectivos registros de horário e valor. 
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12.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

 

12.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

 

12.5. Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado por participante, vedada a identificação do detentor do lance. 

 

12.6. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Encerrado 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances e transcorrido o 

período de tempo, aleatoriamente determinado, de até dez minutos, a recepção de lances será 

automaticamente encerrada. 

  

12.7. Encerrado o prazo aleatório previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

licitante da oferta de valor mais baixo e os licitantes das ofertas com valores até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será 

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

12.7.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas acima, os licitantes dos 

melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

 

12.8. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 

 

12.9. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 

haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem 

de classificação, possam ofertar um único lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

12.9.1. Encerrado esse prazo o sistema ordenará os lances em ordem crescente de valores. 

 

12.9.2. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às 

exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, mediante justificativa, admitir o reinício 

da etapa fechada, nos termos do disposto no subitem 12.9. 
 

12.10. O intervalo entre os lances enviados não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de 

não serem registrados pelo sistema. 

 

12.12. O sistema anunciará o arrematante após o encerramento da etapa de lances da sessão pública. 
  

12.13. Ocorrendo a situação de empate prevista nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/06, após a disputa 

de cada lote, o Sistema Eletrônico possibilitará, automaticamente, a condução pelo pregoeiro 

dos procedimentos para obtenção dos benefícios previstos. 

 

12.13.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas eletrônicas 

apresentadas pelos beneficiários da Lei Complementar 123/06 sejam iguais ou até 

5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, que não tiver sido 

apresentada por empresa beneficiária. 
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12.14. Nas hipóteses de desclassificação ou inabilitação do então arrematante, o pregoeiro verificará 

a ocorrência de nova situação de empate, assegurando a preferência de contratação para os 

beneficiários da Lei Complementar nº 123/2006, procedendo da seguinte forma: 

 

a) convocação para realização de sessão pública, eletrônica, via “chat” de mensagem com 

antecedência mínima de 06 (seis) horas, onde será concedido ao beneficiário mais bem 

classificado, oportunidade de exercer o seu direito de preferência, no prazo máximo de 5 

(cinco) minutos, apresentando proposta de preço inferior à atual, ofertada por empresa que 

não esteja enquadrada como beneficiária. Tal proposta deverá ser apresentada no prazo e 

limites estabelecidos pelo pregoeiro, diretamente no “chat” de mensagem do sistema 

eletrônico; 

 

b) a apresentação de proposta após o prazo estipulado na sessão pública implicará na 

decadência do direito conferido pela Lei Complementar nº 123/2006, sendo convocadas as 

empresas remanescentes que porventura se enquadrem na mesma situação, respeitada a 

ordem de classificação das propostas, para o exercício do mesmo direito, observado o 

procedimento previsto na alínea anterior; 

 

12.15. Encerrada a etapa de lances, bem como todos os procedimentos relativos à situação de empate 

prevista nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/06, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 

Edital. 

 

12.15.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 

12.16. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de mínimo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta ajustada adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários 

à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

12.17. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estimado para 

contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital. 

12.17.1. O pregoeiro poderá solicitar a demonstração da exequibilidade da proposta após o 

término da fase competitiva. 

 

12.18. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às 

exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta ou lance que atenda ao presente edital, observado o disposto no 

subitem 12.9.    

 

12.19. Após a etapa de envio de lances, bem como a cada desclassificação ou inabilitação, haverá a 

aplicação dos critérios de desempate previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123/2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/1993, 

se não houver licitante que atenda à primeira hipótese. 
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12.20. Caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva, serão aplicados os critérios 

de desempate nos termos do subitem 12.19. 

 

12.21. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas. 

 

12.22. Após a declaração do vencedor e havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal e trabalhista, será assegurado aos beneficiários da Lei Complementar n° 123/06 o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para 

regularização da mesma. 

 

12.22.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista prevista no subitem 

12.22 dependerá de requerimento pelo interessado, devidamente fundamentado, 

dirigido ao pregoeiro. 

  

12.22.2. O requerimento deverá ser apresentado, via sistema eletrônico, dentro do prazo inicial 

de 05 (cinco) dias úteis concedidos para a regularização fiscal e trabalhista. 

 

12.22.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nas Leis 

Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes. 

 

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA 

 

13.1. Após a convocação pelo pregoeiro, o arrematante deverá apresentar Proposta Ajustada, 

conforme modelos Anexo VI e VII, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, podendo o prazo ser 

prorrogado por igual período a partir de solicitação fundamentada do licitante, antes de findo o 

prazo. 

 

13.2. A proposta de preços ajustada deverá conter: 

 

13.2.1.razão social, n.º do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do licitante; 

 

13.2.2. modalidade e número da licitação; 

 

13.2.3. descrição sucinta da prestação do serviço conforme este edital e anexos; 

 

13.2.4. Valor total anual do serviço, discriminando o mensal e o valor da taxa administrativa. 

 

13.2.4.1. O valor mensal deve ser apresentado em moeda corrente nacional, em 

algarismo com no máximo 04 (quatro) casas decimais. 

 

13.2.4.2. O valor global deve ser apresentado em moeda corrente nacional, em algarismo 

e por extenso, com no máximo 02 (duas) casas decimais. 

 

13.2.4.2.1. Quando o valor global resultar em valor com mais de 2 (duas) casas 

decimais, o valor deverá ser adequado ao limite de duas casas 

decimais, considerando o arredondamento matemático. 

 

13.2.5. declaração de validade da proposta de 90 (noventa) dias, contados da assinatura; 
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13.3. A proposta de preços deverá observar: 

 

a. O modelo de Planilha de Composição de Preços disposto na Instrução de Serviço SMFA nº 

02 de 31/10/2017 e nos Anexos V e VII deste documento será disponibilizado em formato 

de excel, disponibilizada no site do licitacoes-e.com.br, sistema do Banco do Brasil. 

 

a.1. É uma planilha "virgem" que não possui travas ou células bloqueadas. A Secretaria 

reforça que é de responsabilidade do Licitante o TOTAL preenchimento dos dados, 

fórmulas, entre outros, bem como a adequação para o lote escolhido pela empresa. 

 

a.2. A Planilha de Composição de Preços deve refletir o efetivo encargo financeiro que 

decorre dos componentes de custos que oneram a execução do serviço, de modo a tornar 

factível a análise de aceitabilidade/exequibilidade de sua proposta pela Administração. 

Assim, o Licitante poderá adequar a planilha conforme a necessidade, observando o disposto 

neste documento. 

 

b. Os salários definidos pela Administração e todas as despesas obrigatórias pela Convenção 

Coletiva de Trabalho de cada categoria e legislação vigente. 
 

c. Conforme o art. 4º do Decreto Municipal nº 17.333, de 16 de abril de 2020, da Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte (publicado no Diário Oficial do Município – DOM/PBH – em 

17/04/2020), que define a taxa administrativa máxima de 7% (sete por cento) para os 

contratos de prestação de serviços de mão de obra terceirizada. 

 

d. Para o cálculo da taxa de administração, há incidência sobre, apenas, os módulos de 

remuneração, encargos sociais e trabalhistas e insumos. 

 

e. As orientações do Tribunal de Contas da União (TCU)1 quanto à não inclusão de tributos, 

como IRPJ e CSLL, sobre o faturamento. 

 

13.4.  Os preços ofertados devem ter como referência os praticados no mercado para pagamento em 

até 30 (trinta) dias e devem cobrir todas as despesas inerentes à execução da prestação do serviço, 

tributos, encargos, custos financeiros e demais ônus que porventura possam incidir sobre a 

contratação. 

 

13.5. Juntamente com a proposta de preços ajustada a empresa arrematante deverá apresentar:  

 

13.3.1. Declaração de BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, 

conforme modelo Anexo X, no caso de beneficiário. 

 

13.3.2. Declaração de elaboração independente de proposta, conforme modelo Anexo XI. 

 

14. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 

14.1.  Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a proposta 

inicial, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a 

abertura da sessão pública. 

                                                           
1 Tribunal de Contas da União - Acórdãos nº 1.597/2010 - Plenário, 1.319/2010 - 2ª Câmara, 1.696/2010 - 2ª Câmara, 

1.442/2010 - 2ª Câmara, 38/2018 - Plenário. 
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14.1.2. Os documentos de habilitação exigidos nesse edital deverão ser anexados em local 

próprio disponibilizado pelo sistema licitacoes-e, SENDO VEDADA, SOB PENA DE 

INABILITAÇÃO, sua substituição por link que permita acesso aos referidos 

documentos. 

14.1.3. O licitante poderá replicar os documentos lançados em um lote para todos os demais 

lotes em que tenha interesse em participar. 

 

14.1.3.1. Caso a documentação não seja anexada no lote e, não seja possível a realização 

de diligência pelo Pregoeiro para atestar a situação de fato da licitante na data 

da abertura do certame, o licitante será inabilitado. 

 

14.2. Para habilitação dos licitantes será exigida a documentação relacionada abaixo: 

 

14.2.1. Habilitação Jurídica: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; 

 

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

em exercício;  

 

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

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

Observação: Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, o documento de constituição da empresa, acompanhado da(s) 

última(s) alteração(ões) referente(s) à natureza da atividade comercial e à 

administração da empresa, ou a última alteração consolidada. 

 

14.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

 

d) 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.  
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e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de certidão, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.  

 

14.2.3. Qualificação Técnica: 

 

a) Considerando o valor estimado para o certame, a Secretaria Municipal de Saúde, agindo 

com acuidade, visando resguardar o interesse público e a segurança da futura contratação 

julgou ser prudente a exigência da comprovação da qualificação técnica das empresas por 

meio da apresentação de atestado(s) de Capacidade Técnica, que comprovem que o 

Licitante fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o objeto, no quantitativo 

mínimo de 50% (cinquenta por cento) do previsto. 

 

b) Tal exigência possibilita uma segurança mínima necessária na contratação e assegura a 

ampla competitividade. O atendimento à exigência permite a comprovação da capacidade 

produtiva do Licitante. Caso contrário, o desatendimento poderá colocar em risco a 

execução do contrato. 

 

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

privado, comprovando que o Licitante presta ou prestou serviços de natureza compatível 

com o objeto deste pregão, e que represente no mínimo 50% da quantidade prevista. 

 

c.1. Será permitido o somatório de atestados para efeito da comprovação da alínea c. 

 

c.2. Por meio do(s) Atestado(s), o Licitante deverá comprovar, ainda, que possui experiência 

de, no mínimo, 3 (três) anos no mercado do objeto de que trata o processo licitatório, 

em quantidades compatíveis com o disposto no item c. 

 

c.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, 

pelo menos, 1 (um) ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado 

em prazo inferior. 

 

 c.4. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, é admitida a apresentação 

de atestados referentes a períodos sucessivos não contínuos, não havendo a 

obrigatoriedade dos 3 (três) anos serem ininterruptos. 

 

d) Os atestados exigidos no subitem anterior para serem aceitos, deverão possuir as seguintes 

características, prazos e quantidades: 

 

d.1. Descrição dos postos de trabalho; 

d.2. Tempo de execução da prestação dos serviços (data de início e fim); 

d.3. Data de emissão do atestado; 

d.4.  Indicar se os serviços foram realizados de forma satisfatória; 

d.5.Identificação do Contratante e assinatura de seu representante legal. 

 

e) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) timbrado(s) do(s) Órgão(s) ou 

da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá(ão) conter carimbo do CNPJ do(s) 

mesmo(s) ou outra informação que permita a devida identificação do emitente. 

 

f) O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s) em nome da empresa, 

com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do Licitante. 
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g) Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo próprio Licitante. 

 

14.2.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

  

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio 

da pessoa física, quando for o caso. 

  

a.1. Na hipótese em que a certidão para recuperação judicial ou extrajudicial for 

positiva, deve o Licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento, 

pelo juízo competente, do plano de recuperação em vigor. 

 

b) Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação financeira do licitante, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser observados 

os subitens abaixo para o devido enquadramento. 

 

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

Contábil do Resultado do Último Exercício Social, assim apresentados:  

 

a) publicados em Diário Oficial; ou 

b) publicados em Jornal; ou 

c) por fotocópia do livro Diário, devidamente registrado/autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do licitante ou registrado no órgão de registro 

equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou 

d) na forma de escrituração contábil digital (ECD) instituída pela Instrução Normativa 

da RFB nº 1.420 de 19/12/2013 e suas alterações. 

 

b.2. As empresas com menos de um ano de existência, desde que não enquadradas no art. 

1.065 do Código Civil, devem apresentar Balanço de Abertura devidamente 

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

registrado no órgão de registro equivalente. 

 

b.3. O Balanço Patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) e a Demonstração Contábil 

do Resultado do Último Exercício Social deverão estar assinadas por Contador ou por 

outro profissional equivalente, devidamente registrados no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

 

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

aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitado o licitante que apresentar 

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

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  Ativo Circulante 

         Passivo Circulante 

 

c.1. O licitante que apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos 

no subitem acima deverá comprovar patrimônio líquido ou capital social mínimo de 

10% (dez por cento) do valor da proposta. 
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c.2. Reserva-se ao pregoeiro o direito de efetuar os cálculos, caso o memorial dos cálculos 

dos índices não seja apresentado. 

 

  

14.2.5. Declarações: 

 

14.2.5.1. Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador menor nas situações 

previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República, conforme modelo 

do Anexo IX. 

 

14.3. As exigências relacionadas nos subitens 14.2.1, 14.2.2 e 14.2.4 poderão ser comprovadas por 

documentos constantes dos cadastros que demonstrem a situação do licitante junto ao 

SUCAF e/ou CAGEF. 

 

14.3.1. Caso o Licitante não esteja habilitado na (s) linha (s) de fornecimento/serviço 

compatível (véis) com o (s) objeto (s) licitado(s), deverá anexar, o Estatuto ou Contrato 

social em vigor acompanhado da(s) última(s) alteração(ões) ou a última alteração 

consolidada, para análise do objeto social quanto à compatibilidade em relação ao(s) 

objeto(s) licitado(s).  

 

14.3.2. Caso não conste nos referidos cadastros quaisquer documentos exigidos nos 

subitens 14.2.1, 14.2.2 e 14.2.4, o licitante deverá anexá-los, devendo estar os 

mesmos em vigor na data da abertura das propostas.  

14.3.2.1. Os documentos exigidos no subitem 14.2.3 deverão ser sempre 

anexados pelo licitante, devendo estar em vigor na data da abertura 

das propostas. 

 

14.4. Os licitantes que utilizarem os cadastros relacionados no subitem 14.3 deverão, caso os 

mesmos não comprovem as exigências de qualificação econômico-financeira elencadas no 

subitem 14.2.4, apresentá-las nos termos do subitem 14.2.4 para comprovação. 

 

14.5. O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, quando 

houver, sujeitando-se às penalidades cabíveis. 

 

14.6. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome 

do licitante, devendo ser observado: 

 

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da mesma; 

b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

que, comprovadamente, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz; 

c) para efeito de qualificação técnica serão admitidos atestados de capacidade técnica emitidos 

em nome da matriz e/ou filial. 

 

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

possuir data de emissão de no máximo 180 (cento e oitenta) dias, tendo como referência a data 

de abertura da proposta. 

 

14.7.1. Não se enquadram no subitem 14.7 os documentos que, pela própria natureza, não 

apresentam prazo de validade, inclusive quanto aos atestados de capacidade técnica. 
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14.8. Os beneficiários da Lei Complementar n° 123/06 deverão apresentar toda a documentação de 

habilitação referente à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, como condição para 

ter o objeto adjudicado a seu favor.  

 

14.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, a devida 

regularização ocorrerá conforme disposto no subitem 12.22. 

 

14.9. Para efeito do julgamento da habilitação, os documentos inseridos pelo licitante deverão 

comprovar a sua regularidade na data da abertura das propostas, nos termos do § 4° do 

art. 26 do Decreto 17.317/2020, salvo na ocorrência do previsto no § 1º do art. 43 da LC 

nº 123/06. 

 

15. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

15.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO, AFERIDO PELO 

VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO, para a prestação do serviço objeto desta licitação, 

para um período de 24 meses, observadas as exigências deste edital e seus anexos. 

 

15.1.1. No certame será analisado o valor unitário de cada item que compõe o lote; portanto 

quando da avaliação da aceitabilidade da proposta será considerado o valor referencial 

de mercado de cada item. 

 

16. DOS RECURSOS 

 

16.1. Declarado o vencedor ou restando o lote fracassado, o licitante, inclusive aquele que foi 

desclassificado antes da sessão de lances, poderá manifestar motivadamente a intenção de 

recorrer. Esta manifestação deverá ser realizada via sistema eletrônico, nas 24 (vinte e quatro) 

horas imediatamente posteriores ao ato da declaração de vencedor ou do lote fracassado. 

 
16.1.1. A manifestação a que se refere o subitem anterior deverá ser motivada e efetivada 

através do botão virtual “intenção de recurso” do sistema eletrônico.  

 

16.2. Não serão acolhidos os recursos apresentados fora do prazo legal, nem os recursos subscritos 

por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para representar o 

licitante. 

 

16.3. Será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, contados do 

término do prazo para manifestação motivada da intenção de recorrer. Os demais licitantes 

ficarão automaticamente intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a ser contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

 

16.4. A ausência de manifestação da intenção de recorrer, a ausência da motivação da intenção ou a 

não apresentação das razões de recurso importará na decadência do direito, ficando o pregoeiro 

autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

 

16.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 

16.6. As razões do recurso e as contrarrazões deverão ser enviadas pelo sistema eletrônico.  
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16.7. As respostas serão disponibilizadas diretamente no “site” www.licitacoes-e.com.br, no “link” 

correspondente a este edital e no “site” da PBH no endereço 

https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes e poderão ser acessados por todos os licitantes.  

 

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

17.1. Examinada a aceitabilidade da proposta de menor preço, a regularidade e a habilitação do 

licitante vencedor, bem como a análise técnica referente às amostras, quando exigidas, o objeto 

será adjudicado pelo pregoeiro e o procedimento licitatório será encaminhado à autoridade 

competente para homologação. 

 

17.2. Caso haja recurso, quando mantida a decisão pelo pregoeiro, caberá à autoridade superior a 

adjudicação do objeto licitado. 

 

17.3. Será permitida a adjudicação e a homologação parcial do procedimento licitatório, quando o 

seu objeto for dividido em lotes/itens.  

 

18. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

18.1. Homologada a licitação será firmado contrato com o licitante vencedor do presente pregão nos 

termos da minuta de contrato (Anexo XIII), que conterá, dentre suas cláusulas, as de Obrigações 

da Contratada, Obrigações do Contratante, Prazo e Local de Entrega, Condições de 

Recebimento do(s) Produto(s) e Condições de Pagamento. 

   

18.1.1. É condição para a celebração do contrato a manutenção de todas as condições exigidas 

na habilitação.  

 

18.2. O presente contrato terá vigência de 24 (vinte e quarto) meses, contada a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com os termos do art. 57, inciso II, da Lei 

nº 8.666/93.   

 

18.2.1. A prorrogação a que se refere o item anterior será realizada mediante termo aditivo. 

 

18.2.2. Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do contrato inicial e observada a 

legislação em vigor. Nos casos de majoração do valor contratual, exigir-se-á reforço da 

garantia contratual prevista no item 29 deste documento. 

 

18.3. A Adjudicatária deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias contados da 

respectiva convocação. 

  

18.3.1. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pela Administração.  

 

18.3.2. Quando da assinatura do contrato a adjudicatária deverá apresentar Declaração 

da Lei Orgânica, conforme modelo Anexo XII. 
 

18.4. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo estabelecido no subitem 18.3, sem justificativa por 

escrito e aceita pela autoridade competente, bem como a não manutenção de todas as condições 

http://www.licitacoes-e.com.br/
https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes
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exigidas na habilitação, sujeitará a licitante vencedora às penalidades cabíveis, sendo facultado 

à Administração convocar remanescentes, na ordem de classificação, nos termos da legislação 

aplicável.  

 

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

correrão por conta da Administração Municipal. 

 

19. REAJUSTE/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

 

19.1.O valor da contratação poderá ser reajustado/repactuado segundo os seguintes critérios: 

 

19.1.1. Os valores concernentes aos itens salariais da proposta serão reajustados quando ocorrer 

alterações em decorrência de acordo(s), convenção(ões) ou dissídio(s) coletivo(s) de 

trabalho da respectiva categoria, desde que devidamente registrado(s) e homologado(s). 

 

19.1.2. O valor do vale-transporte será reajustado quando ocorrer alteração do valor da 

passagem do transporte coletivo do Município onde o serviço está sendo prestado, 

desde que o reajuste seja homologado pelos órgãos competentes. 

 

19.1.3. Os demais custos da contratação, como taxa de administração e insumos, se necessários, 

serão reajustados mediante iniciativa da Contratada, desde que observados o interregno 

mínimo de 1 (um) ano a contar da data limite para apresentação da proposta ou do 

último reajuste, tendo como base a variação do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE), 

observado o seguinte: 

 

19.1.3.1. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da 

Contratada.  

 

19.2.Conforme Ofício Circular nº 001/2020 da Câmara de Coordenação Geral (CCG) da Prefeitura 

de Belo Horizonte, datado de 27 de janeiro de 2020, o reequilíbrio econômico-financeiro, 

decorrente de Convenção Coletiva de Trabalho, deverá observar: 

 

a) se o percentual de reajuste anual for inferior à variação do IPCA, apurado pelo IBGE, 

ocorrida nos 12 (doze) últimos meses imediatamente anteriores à data de celebração da 

respectiva convenção, aplica-se a correção pela CCT; 

 

b) se o percentual de reajuste anual for superior à variação do IPCA, no mesmo período citado 

acima, os custos do contrato serão reajustados pela CCT, mas a base de incidência da taxa 

de administração será reajustada pelo IPCA. 

 

 

20. DA EXECUÇÃO DO OBJETO: 

 

20.1. A CONTRATADA deverá alocar seus profissionais para trabalho presencial, nas dependências 

da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Av. Afonso Pena, nº 2336, bairro Funcionários, 

Belo Horizonte/MG, ou nas dependências de outras unidades de saúde da SMSA, conforme 

indicado pela CONTRATANTE. 
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20.1.1. Durante a prestação dos serviços, a exclusivo critério da CONTRATANTE, os 

profissionais poderão realizar os trabalhos de forma remota, nos termos e condições a 

serem estabelecidos pela SMSA. 

 

20.1.2. A CONTRATADA será responsável por disponibilizar os microcomputadores 

utilizados nos postos de trabalho alocados na execução dos serviços, seja presencial 

ou remoto. 

 

20.1.3. Os microcomputadores fornecidos pela CONTRATADA para instalação nas 

dependências da CONTRATANTE ou do profissional serão inseridos no domínio do 

Active Directory da PRODABEL interveniente técnica da Secretária Municipal de 

Saúde. 

 

20.1.4. Os microcomputadores utilizados nos postos de trabalho deverão possuir software 

antivírus/anti malware premium, de nova geração, recebendo atualizações do console 

de gerenciamento da CONTRATADA ou pela internet. 

 

20.1.5. Os microcomputadores deverão possuir Sistema Operacional com suporte ativo do 

fabricante e mantidos atualizados pela CONTRATADA. 

20.1.6. Caso o Sistema Operacional venha a entrar em End Of Life (EOL), o equipamento 

deverá ser atualizado para a nova versão com suporte do fabricante ou substituído pela 

CONTRATADA. 

 

20.1.7. Todos os softwares instalados nos microcomputadores utilizados nos postos de 

trabalho deverão estar devidamente atualizados e licenciados conforme exigido pelo 

fabricante. 

 

20.1.8. Em caso de atividades executadas de maneira remota, a CONTRATADA é 

responsável por disponibilizar a infraestrutura necessária para boa execução das 

atividades. 

 

20.1.9. A CONTRATANTE disponibilizará VPN (Virtual Private Network) para acesso 

externo e seguro à RMI (Rede Municipal de Informática), aos ambientes, servidores 

(aplicação, banco de dados) e aos sistemas em uso pela CONTRATADA para a 

prestação dos serviços, que deverão ser utilizados em conformidade com as normas 

internas da PRODABEL interveniente técnica da SMSA. 

 

20.1.10. Os profissionais da CONTRATADA, alocados nos postos de trabalho, deverão estar 

cientes que estarão submetidos a Política de Segurança da Informação da PBH 

(Decreto nº 15.423 de 19 de dezembro de 2013) e as Instruções Normativas que a 

complementam. 

 

20.1.11. A CONTRATANTE poderá solicitar que os profissionais que estejam atuando de 

forma remota compareçam presencialmente em sua sede e demais unidades da 

SMSA sempre que necessário à execução dos serviços. 

 

20.2.Será realizada entre as partes, reunião para alinhamento da forma de execução dos trabalhos, 

estes a serem estabelecidos em cronograma. A reunião será agendada pela CONTRATANTE 

após a assinatura do contrato.  
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20.3. O início das atividades ocorrerá imediatamente após o recebimento pela CONTRATADA da 

nota de empenho, devidamente assinada pela CONTRATANTE. 
 

20.4. A solicitação de postos de trabalho à CONTRATADA será feita conforme necessidade da 

CONTRATANTE, formalizada pelo envio de e-mail ou outro documento hábil à 

CONTRATADA. 
 

20.5. Para cada nota de empenho enviada à CONTRATADA, será gerada uma ordem de serviço, a 

ser assinada pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE. 

 

20.6. Em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da solicitação de que trata o item 

20.4, a CONTRATADA deverá realizar o mapeamento dos profissionais solicitados pela 

CONTRATANTE, apresentando o perfil dos candidatos pré-selecionados, juntamente com a 

documentação que comprove as qualificações exigidas, para aprovação pela CONTRATANTE. 
 

20.6.1. A aprovação pela CONTRATANTE ocorrerá em até 10 (dez) dias corridos, e 

consistirá na verificação da conformidade da documentação apresentada com as 

exigências de qualificação e experiência previstas neste termo de referência. 

 

20.6.1.1. Para a comprovação dos critérios de que trata o item anterior, a 

CONTRATANTE poderá realizar diligências a fim de verificar a veracidade 

das informações prestadas. 

 

20.6.2.  A CONTRATANTE poderá, a seu exclusivo critério, realizar entrevista com os 

candidatos pré-selecionados. 

 

20.6.3. Caso os perfis selecionados sejam reprovados pela CONTRATANTE, a 

CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar novos perfis 

profissionais; 
 

20.6.4. Quando da aprovação dos profissionais mapeados, a CONTRATANTE emitirá ordem 

de serviço com a data de início dos trabalhos, que ocorrerá no prazo máximo de 10 (dez) 

dias corridos, incluindo o prazo dos trâmites para formalização da contratação. 
 

20.6.4.1. A data de término da OS será comunicada pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA, no decorrer de sua execução, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias corridos, observada a vigência do instrumento contratual. 

 

20.6.4.2. A ordem de serviço também poderá ser alterada à exclusivo critério da 

CONTRATANTE, por meio de comunicação formal, que dela passe a ser parte 

integrante, para redução de profissionais alocados, respeitada a comunicação 

prévia, conforme estabelecido no item 20.6.4.1. 

 

20.6.5. Novas alocações sempre ocorrerão a partir da emissão de novas ordens de serviço, 

seguindo os procedimentos dispostos nesta cláusula. 

 

20.6.6. O descumprimento dos prazos caracterizará o inadimplemento contratual, parcial ou total, 

e ensejará a aplicação das sanções cabíveis; 

 

20.6.7. Os prazos poderão ser prorrogados mediante justificativa da CONTRATADA e à critério 

da CONTRATANTE. 
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20.7. Cada posto de trabalho estará em constante avaliação pelas competências abaixo: 
 

20.7.1. Cortesia e comunicação eficaz; 

 

20.7.2. Efetividade nos atendimentos realizados; 

 

20.7.3. Capacidade de analisar a demanda e resolvê-la com eficiência e eficácia, dentro dos 

prazos factíveis; 

 

20.7.4. Capacidade de trabalhar em equipe, com autonomia, pensamento lógico e crítico, 

responsabilidade, criatividade, organizando seu tempo e suas atividades, colaborando 

com os demais envolvidos na solução da questão; 

 

20.7.5. Conhecimentos, experiências e habilidades, conforme perfis e exigências constantes 

neste documento; 

 

20.7.6. Adaptação para mudança de contexto e atuação paralela em diferentes demandas, 

quando necessário intercalá-las; 

 

20.7.7. Cumprimento das normas de atendimento e ao PSP - Processo de Software da PBH. 

 

20.7.8. Comportamento ético e profissional. 

 

20.8. O não atendimento a qualquer das competências acima, bem como àquelas descritas neste 

documento, por parte de algum posto de trabalho alocado, possibilitará a aplicação de 

advertência à CONTRATADA. 

 

20.9. A substituição do posto de trabalho poderá ser solicitada a qualquer tempo pela Contratante 

em decorrência de 2 (duas) ou mais advertências, não excluindo a aplicação de sanções em 

caso de repetidas inadequações pela contratada. A Contratante notificará a Contratada para 

prover a substituição do profissional, indicando o afastamento ou a permanência do 

profissional alocado até que se dê a sua substituição. 
 

20.10. A CONTRATANTE definirá se o desligamento do empregado a ser substituído deverá ocorrer 

imediatamente ou se ele continuará atuando no objeto até que ocorra a substituição, mediante 

comunicação formal. 
 

20.11. O prazo e os critérios para seleção de profissional a ser substituído serão os mesmos previstos 

nesta cláusula, em que pese, neste caso, ser permitida a retirada do empregado de seu posto 

de trabalho sem a comunicação prévia de 30 dias. 
 

20.12. No caso de desligamento de empregado alocado na execução do objeto por solicitação do 

mesmo ou da CONTRATADA, a substituição por profissional temporário será a critério da 

CONTRATANTE, até que seja alocado novo empregado com cumprimento de todas as etapas 

e exigências previstas neste termo de referência. 
 

20.12.1. Caso a CONTRATANTE opte por não alocar nenhum profissional temporário até que 

seja alocado novo empregado, não serão faturados os dias em que não houver alocação 

dos respectivos postos de trabalho. 

 

20.13. Todo profissional da Contratada, ainda que temporário, possuirá a qualificação mínima 

exigida, em conformidade com este Termo de Referência. 
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20.14. A prestação dos serviços objeto deste termo de referência não gera vínculo empregatício entre 

os empregados da CONTRATADA e a SMSA, sendo de responsabilidade exclusiva da 

CONTRATADA todos os encargos tributários e trabalhistas, bem como as responsabilidades 

decorrentes das contratações. 
 

20.15. Os serviços a serem executados pelos empregados alocados nos postos de trabalho serão 

designados e gerenciados por profissionais da Contratante, denominados “líder de área”.  
 

20.17.1. O líder de área será responsável por executar o preenchimento e a emissão dos 

relatórios mensais, conforme padrão a ser estabelecido, listando todas as atividades 

que foram executadas pelos empregados alocados na sua área durante o período 

anterior. 

 

20.17.2. Os relatórios de que trata o item anterior irão compor o termo de aceite para os 

devidos pagamentos. 

 

20.17.3. Será responsabilidade do líder da área exigir respeito aos padrões técnicos de 

desenvolvimento de software adotados, bem como acompanhar a qualidade dos 

serviços prestados. 

 

20.17.4. O líder de área realizará gestão da carga horária dos postos de trabalho alocados na 

execução do objeto, verificando o cumprimento da mesma e estabelecendo a 

necessidade de jornada extraordinária, comunicando ao preposto da 

CONTRATADA qualquer descumprimento por parte dos alocados e informando ao 

fiscal do contrato a relação dos dias não trabalhados para fins de pagamento. 

 

20.16. Os postos de trabalho terão carga horária de 08 (oito) horas diárias, de acordo com o calendário 

de funcionamento da CONTRATANTE, em dias úteis e horário comercial. 

 

20.18.1. Para efeito desta contratação, entende-se por horário comercial o período 

compreendido entre 08h e 18h, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados. 

 

20.17. A substituição de empregado ausente deverá ocorrer apenas para afastamentos superiores ao 

período de 30 (trinta) dias, e em caso de substituição definitiva do profissional. 

 

20.18. Excepcionalmente, a seu exclusivo critério, a CONTRATANTE, poderá determinar a 

execução de atividades, em dia não útil ou fora do horário normal de funcionamento da 

empresa, por um intervalo de tempo denominado “janela”. 

 

20.19. As horas executadas durante a “janela” de tempo serão apuradas e informadas ao preposto da 

CONTRATADA para serem computadas em banco de horas. Estas horas poderão ser 

utilizadas para folgas programadas dos profissionais envolvidos nestas atividades, mediante 

comunicação à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, não 

sendo permitida sua conversão em espécie. 
 

20.21.1. A liberação de folgas programadas dos profissionais da CONTRATADA requererá a 

aprovação pela Contratante. 

 

20.22.A CONTRATADA deverá disponibilizar e implementar sistema de aferição da jornada diária 

de trabalho dos empregados, bem como providenciar a confirmação da frequência dos 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIRETORIA DE LOGÍSTICA 

GERÊNCIA DE COMPRAS 

 

Página 22 de 134 

PE 144/2022 

profissionais, de modo a demonstrar, mensalmente, o cumprimento do horário determinado 

pela CONTRATANTE. 

 

21. PRAZO DE IMPLANTAÇÃO: 

 

21.1.A CONTRATADA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da assinatura 

do contrato, para a implantação dos postos de trabalho necessários à plena e efetiva execução 

dos serviços. 

 

22. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

22.1.O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo serviço objeto do presente contrato, nas 

seguintes condições: 

 

22.1.1. O pagamento pelo serviço prestado ocorrerá na forma de reembolso, conforme Planilha 

de Composição de Preços, e será realizado mensalmente no prazo de até 30 (trinta) dias 

após a apresentação da fatura devidamente atestada, desde que atendidas 

completamente às exigências deste termo e de seus anexos, e apresentados os 

documentos fiscais pertinentes. Eventuais problemas no faturamento que impliquem 

na substituição da nota fiscal/fatura resultarão na abertura de nova contagem do prazo 

de pagamento. 

 

22.1.1.1. A primeira fatura deverá ser emitida somente após a efetiva prestação dos 

serviços nas unidades da SMSA. 

 

22.1.2. O pagamento previsto no item acima ocorrerá mediante comprovação dos serviços 

executados, bem como do pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários 

realizados pela Contratada, em conformidade com disposto na Instrução de Serviço 

SMFA nº 02 de 31/10/2017, devendo a CONTRATADA apresentar: 

 

a. Até o dia 20 (vinte) do mês subsequente, os processos de pagamento de todos os 

eventos previstos na Instrução de Serviço SMFA nº 02 de 31/10/2017, devidamente 

instruídos com as documentações comprobatórias da execução da prestação de 

serviços, bem como as Notas Fiscais/Faturas relativas ao período compreendido 

entre o 1º (primeiro) e o último dia útil do mês anterior. 

 

▪ A partir da competência abril/2022, os órgãos públicos (Administração Direta, 

Autarquias e Fundações) ficaram obrigados a enviar o EFD-REINF (referente à 

retenção de INSS de empresas prestadoras de serviço). Sendo assim, a Nota Fiscal 

deverá ser emitida no limite do dia 20 (vinte), estipulado na cláusula, sob pena de 

impactar diretamente no pagamento dos impostos e causar o repasse à empresa das 

multas decorrentes do atraso, conforme disposto na cláusula 13.1.4.1. 

 

b. A comprovação do evento “PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E ENCARGOS” 

ocorrerá por meio de: 

 

▪ Cópias das folhas de pagamento, legíveis e em ordem alfabética, relativa ao mês 

de efetiva prestação do serviço, com os respectivos comprovantes de crédito 

bancário (nominal), para comprovação de pagamento dos salários; 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIRETORIA DE LOGÍSTICA 

GERÊNCIA DE COMPRAS 

 

Página 23 de 134 

PE 144/2022 

▪ Cópias da Guia de Recolhimento do FGTS – GRF e da Guia de Previdência Social 

– GPS, com respectivos comprovantes de pagamento. 

 

▪ Cópia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 

Informações à Previdência Social contendo a Relação de Trabalhadores – RE, 

Relação Tomador Obra – RET, comprovante de declaração à Previdência Social e 

o protocolo de conectividade (social) de envio. 

 

▪ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CND), válida, emitida pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego – MTE. 

 

c. Os encargos do grupo II – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR 

TRABALHADOR, itens B, C e D, previstos na Instrução de Serviço SMFA nº 02 

de 31/10/2017, serão faturados à parte, quando da sua ocorrência. Este faturamento 

somente será aceito mediante apresentação dos comprovantes/recibos originais de 

pagamento acompanhados de cópia autenticada ou de cópia simples que será 

autenticada por servidor responsável. Além da comprovação do pagamento dos 

encargos e verbas rescisórias, quando for o caso, a CONTRATADA deverá 

apresentar relatório descritivo dos encargos calculados e dos impostos. 

 

d. O grupo II – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR, 

item B, são aqueles legais decorrentes de auxílio enfermidade, faltas legais, licenças 

maternidade e paternidade, acidente de trabalho e aviso prévio. 

 

e. Todos os documentos relacionados nas alíneas “a”, “b” e “c” do item anterior 

deverão ser referentes à competência (mês) de prestação de serviço. 

 

22.1.3. A CONTRATADA deverá emitir folhas de pagamentos e guias de recolhimento das 

obrigações previdenciárias e sociais específicas dos profissionais lotados na prestação 

do serviço objeto do Contrato. 

 

22.1.4. A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal na modalidade eletrônica, em 

conformidade com a legislação vigente, especialmente as Portarias 08/2009 e 10/2009 

da então denominada Secretaria Municipal de Finanças. 

 

22.1.4.1. O atraso na apresentação do faturamento que venha a implicar no respectivo 

atraso no recolhimento da importância retida para o INSS com acréscimos 

legais, acarretará o repasse dos citados acréscimos à CONTRATADA. 

 

22.1.4.2. Eventuais faltas verificadas na frequência do período faturado serão 

descontadas na fatura do período imediatamente subsequente. 

 

22.1.4.3. Poderá ser atrasado o pagamento de qualquer fatura que contrarie as 

especificações contidas na Nota de Empenho ou Proposta apresentada, sem 

qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

 

22.1.5. Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas como de responsabilidade da 

CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, parcelas de 

pagamentos contratuais ou eventuais créditos em caso de dano de responsabilidade da 

CONTRATADA. 
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22.1.6. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, poderá ser 

descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE. 

 

22.1.7. A frequência do último período mensal do Contrato será considerada no último 

faturamento que só ocorrerá após o último dia efetivo da prestação de serviço. 

 

22.1.8. Os valores reembolsados pelo CONTRATANTE, mediante apresentação de 

comprovantes e observados os limites de valores totais apresentados na Planilha de 

Composição de Preços, serão os seguintes: 

 

22.1.8.1. Vale Transporte: [custo total mensal do vale transporte] = [quantidade de 

trabalhadores] x [nº de vales/dia] x [tarifa(s) vigente(s)] x [nº de dias 

trabalhados] – [6% sobre o valor do salário mensal]. 

22.1.8.2. Vale Alimentação/Refeição/Outros: [custo total mensal do benefício] = 

[quantidade de trabalhadores] x [1(um) benefício/dia] x [valor conforme 

convenção] x [nº de dias trabalhados] – [20% sobre o valor mensal do 

benefício]. 

 

22.1.9.  As horas extras, eventualmente realizadas, mediante expressa autorização da 

CONTRATANTE, emitida pelo Fiscal e/ou Gestor do Contrato, serão pagas mediante 

o reembolso dos valores correspondentes, desde que devidamente apuradas e 

comprovadas. 

 

22.1.10. É vedado substituir o vale alimentação/refeição/outros e vale transporte por dinheiro 

ou crédito equivalente em conta, com exceção apenas para o primeiro mês de trabalho 

do profissional. Caso a situação persista, o valor dos mesmos não será reembolsado e 

serão aplicadas as sanções previstas. 

 

22.1.11. A CONTRATADA encaminhará as notas fiscais/faturas juntamente com a Nota de 

Empenho e a comprovação do recolhimento de todos os encargos sociais, 

previdenciários, tributários e a regularidade da situação dos trabalhadores à DIEP – 

Diretoria Estratégica de Pessoas, que conferirá, atestará, e remeterá à Diretoria de 

Orçamento e Finanças, para pagamento. 

 

22.1.11.1. A regularidade da situação dos trabalhadores será comprovada mediante a 

apresentação dos documentos relacionados no item 22.1.2 e outros 

documentos legalmente exigíveis e relativos aos mesmos que, a critério da 

Secretaria, deverão instruir o processo de pagamento, desde que relativos 

aos serviços prestados ou aos trabalhadores envolvidos. 

 

22.1.12. Em caso de constatação de irregularidades, a CONTRATADA deverá saná-las em até 

5 (cinco) dias úteis. 

 

22.1.13. O desconto referente ao serviço não prestado ou valor faturado indevidamente será 

realizado na fatura do mês subsequente ao da ocorrência, salvo no último mês da 

prestação do serviço, onde o desconto ocorrerá na mesma fatura. 

 

22.1.14. Os pagamentos serão feitos mediante à ocorrência do fato gerador e observados os 

valores e cálculos apresentados Planilha de Composição de Preços, para cada tipo de 

evento. 
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22.1.15.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = 
(6 / 100) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

                                                           365 

 

23. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

23.1.Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 

 

23.2.Atender, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a convocação para retirada da(s) Nota(s) de 

Empenho. 

 

23.2.1.  Em caso de omissão, recusa ou protelação em acusar o recebimento da Nota de Empenho, o 

prazo de entrega iniciar-se-á a partir do terceiro dia útil subsequente à data de envio da Nota 

de Empenho. 

 

23.3.Providenciar a imediata correção das irregularidades, se houver, apontadas pelo Contratante, 

quanto à execução do fornecimento. 

 

23.4.Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao Contratante ou 

a terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa do seu preposto ou terceiros a seu serviço, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

Contratante. 

 

23.5. Executar os serviços com alto padrão de qualidade, respeitando os prazos fixados ou acordados 

e as obrigações pactuadas a partir deste documento e seus anexos. 

 

23.6. A CONTRATADA deverá manter, na execução dos serviços contratados, pessoal qualificado, 

que satisfaça às condições requeridas pela natureza das tarefas e indicadas neste documento, 

respondendo por quaisquer danos e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros. 

 

23.7. A CONTRATADA deverá fornecer crachá de identificação funcional aos profissionais e 

assegurar o seu uso. 

 
23.8. A CONTRATADA deverá informar à DIEP – Diretoria Estratégica de Pessoas a necessidade 

de novas contratações, respeitando sempre a qualificação profissional exigida. 
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23.9. Apresentar à CONTRATANTE Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, nos primeiros 15 

(quinze) dias após o início da prestação de serviço, bem como realizar exames específicos 

previstos na NR-07 da Portaria 3214 da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. 

 

23.10. Manter preposto na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com endereço comercial e 

poderes para representá-la na solução de todos os problemas, controvérsias e 

encaminhamentos necessários à execução dos serviços, disponibilizando números de telefones 

fixo e celular para atendimento. 

  

23.6.1. Credenciar representante da empresa junto à CONTRATANTE, para supervisionar 

e gerenciar a execução do serviço contratado, receber notificações e outras 

solicitações. 

 

23.6.2. O representante da empresa deverá organizar visitas programadas aos locais de 

trabalho, no mínimo, uma vez por mês, para atender às demandas e dúvidas dos 

funcionários. 

 

23.11. Remunerar os funcionários de acordo com os salários definidos na Planilha de Composição 

de Preços, cumprindo todas as legislações vigentes e concedendo aos seus funcionários os 

direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e na Convenção Coletiva da 

Categoria (CCT). 

 

14.7.1. Pagar os trabalhadores contratados em agência bancária situada no Município de Belo 

Horizonte e em conformidade com a legislação trabalhista vigente. 

 

23.12. Fornecer os vales-transportes e os vales-alimentação/refeição/outros, imediatamente no ato 

da contratação e antecipadamente ao evento, na quantidade correspondente ao número de dias 

de efetivo trabalho previsto para o mês subsequente, respeitando o calendário mensal. 

 

23.8.1. É vedada a substituição dos mesmos por dinheiro ou crédito em conta, com exceção apenas 

para o primeiro mês de trabalho do profissional. 

 

23.13. Pagar os adicionais de insalubridade e periculosidade aos funcionários que deles façam jus, 

nos termos da legislação trabalhista, da medicina e segurança do trabalho e normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

 

23.9.1.  Os custos com os adicionais de insalubridade, previamente não caracterizados, podem 

ser identificados durante a execução contratual e inseridos na Planilha de Custos e 

Formação de Preços. 

 

23.9.2. Realizar, às suas expensas, perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do 

Trabalho, registrados no MTE, para averiguar a caracterização e classificação de 

insalubridade ou periculosidade não especificada na Planilha de Composição Preço. 

 

23.14. Controlar a frequência dos trabalhadores designados para a prestação de serviços de acordo 

com as legislações vigentes do Ministério do Trabalho, bem como providenciar a confirmação 

da frequência dos profissionais junto ao gestor local da CONTRATANTE, que atua como 

Apoio de Fiscal, por meio de relatório do sistema ou equivalente. 

  

23.10.1. É permitida a flexibilização dos horários de trabalho, conforme necessidade da 

CONTRATADA, desde que cumprida a jornada mensal. 
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23.10.2. O trabalhador poderá compensar a sua jornada diária em caso de horas excedidas ou 

faltantes. Essa compensação deverá ocorrer dentro do mesmo mês. Sendo a hora 

excedente registrada na última semana do mês, o profissional poderá gozar das horas 

nos meses subsequentes, observando as regras estabelecidas pela CONTRATADA. 

 

23.10.3. Considerando que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) instituiu que a atividade 

pode ser executada por meio do teletrabalho, o trabalhador poderá adotar tal 

modalidade, desde que previamente autorizado pela CONTRATANTE. 

 

23.10.4. Assegurar que seus trabalhadores não realizem horas-extras sem prévia autorização 

formal do CONTRATANTE. 

  

a) De forma eventual, fica admitida o pagamento de horas-extras, mediante expressa 

autorização prévia da Subsecretaria de Orçamento, Gestão e Finanças - 

SUOGF/SMSA, encaminhada à CONTRATADA por meio do Fiscal e/ou Gestor 

do Contrato. 

 

23.15. É de responsabilidade da CONTRATADA o controle dos quantitativos dos postos de trabalho 

alocados nessa prestação de serviços. 

 

23.16. Prover pessoal para, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, substituir qualquer um dos 

trabalhadores cujo desempenho, conduta moral ou profissional seja considerada prejudicial, 

inconveniente ou insatisfatória ao interesse do serviço, sem quaisquer ônus para a 

CONTRATANTE. 

 

23.12.1. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para substituir o posto de 

trabalho, contadas a partir da notificação da CONTRATANTE. 

 

23.17. Prover pessoal para, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, substituir qualquer um dos 

trabalhadores, em caso de rescisão, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE e observados 

os quantitativos de postos de trabalho alocados e implantados na contratação. 

 

23.13.1. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para substituir o posto de 

trabalho, contadas do último dia trabalho do profissional. 

 

23.13.2. A CONTRATADA deverá definir o local de cumprimento do aviso prévio do 

profissional, caso a situação requeira, responsabilizando-se pelo provimento do 

pessoal no prazo estipulado no subitem anterior. 

 

23.18. Prover pessoal para, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, substituir 

temporariamente trabalhadores licenciados ou em gozo de férias regulamentares, em caso de 

período superior a 30 (trinta) dias, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE. 

 

23.14.1. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para substituir o posto de 

trabalho, contadas a partir da notificação da CONTRATANTE. 

 

23.14.2. Na impossibilidade justificada de substituição do trabalhador no prazo 

supramencionado, a CONTRATANTE se resguarda o direito de proceder ao devido 

desconto dos dias e horas em que o posto de trabalho ficou descoberto. 
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23.14.3.  Fica vedada a prorrogação da jornada de trabalho (dobra), na impossibilidade de 

substituição de trabalhador faltoso. 

 

23.19. O planejamento da escala de férias dos profissionais deverá ser elaborado de forma a não 

prejudicar o andamento dos trabalhos habituais, com análise prévia da Secretaria Municipal 

de Saúde, observado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do início do primeiro período 

de férias da escala. 

 

23.20. Zelar pela disciplina de seus trabalhadores, sendo vedadas a eles, dentre outras, as seguintes 

condutas: 

  

23.16.1. Qualquer tipo de jogo, venda de produtos, circulação de listas, rifas e pedidos de 

qualquer natureza. 

  

23.16.2. Utilizar ou colocar em funcionamento máquinas e aparelhos de propriedade do 

CONTRATANTE, abrir armários, gavetas ou invólucros de qualquer espécie sem 

prévia autorização do gerente da unidade competente, quando não estiverem 

relacionados ao seu trabalho. 

 

23.16.3. Consumir e/ou guardar drogas ou bebidas alcóolicas nas dependências da 

CONTRATANTE. 

 

23.16.4. Realizar serviços e/ou atividades, dentro das dependências do CONTRATANTE, que 

não sejam relativas ao objeto do contrato. 

 

23.21. Garantir a não violação de documentos e o sigilo de assuntos da CONTRATANTE colocados 

ao alcance dos trabalhadores alocados na prestação de serviços, respondendo por todo e 

qualquer dano causado ao CONTRATANTE. 

 

23.22. Responsabilizar-se por danos causados aos equipamentos e/ou outros bens de propriedade da 

CONTRATANTE, ou de terceiros, ocasionados por seus funcionários, em virtude de dolo ou 

culpa, quando na execução do objeto contratado. 

 

23.23. Os requisitos de experiência, observados no Anexo II, deverão ser comprovados por meio dos 

registros na CTPS (Carteira do Trabalho e Previdência Social) ou, ainda, por meio de 

declarações ou atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado que 

comprovem ter o profissional desempenhado serviços compatíveis com os quais estará sendo 

alocado. 

 

23.24. A escolaridade de cada profissional, observadas as exigências no Anexo II, deverá ser 

comprovada, mediante apresentação de diploma ou certificado emitido por instituição de 

ensino legalmente credenciada pelo Ministério da Educação. 

 

23.25. Fornecer à CONTRATANTE o cadastro dos trabalhadores em ordem alfabética, inclusive dos 

reservas, constando: o nome e endereço completo dos trabalhadores, telefone, 

categoria/função, salário, data de admissão, horário de trabalho, unidade em que trabalha, 

recebimento ou não de insalubridade, data de nascimento, filiação, CPF e nº da carteira de 

identidade para cadastro e controle da SMSA, em formato Excel por meio de CD/DVD/Pen 

Drive ou via e-mail, respeitando os prazos abaixo: 

 

a. Até o 5º (quinto) dia útil do início da prestação de serviços; 
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b. Até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, os dados relativos aos novos trabalhadores, aos 

substitutos, estes com respectivo período previsto, e demais alterações na prestação de 

serviços no mês anterior, sempre que solicitado pela CONTRATANTE. 

  

23.21.1. Outros dados poderão ser solicitados pela CONTRATANTE a qualquer momento, 

em prazo de entrega a ser definido no respectivo pedido. 

 

23.26. Responsabilizar-se pelo pagamento regular dos salários, encargos sociais, previdenciários, 

securitários, tributários e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o pessoal 

necessário à execução do contrato. 

  

23.22.1. Comprovar mensalmente o recolhimento de todos os encargos sociais, 

previdenciários, tributários e a regularidade da situação dos trabalhadores alocados 

na prestação do serviço, em especial, emitir folhas de pagamento e guias de 

recolhimento das obrigações previdenciárias e sociais específicas dos trabalhadores 

alocados na prestação dos serviços. 

 

23.27. Tomar todas as providências e assumir as obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes do trabalho, quando estas situações ocorrerem com os profissionais contratados pela 

CONTRATADA, estando estes no desempenho dos serviços objeto deste documento e 

ocorrerem nas dependências da CONTRATANTE. 

 

23.28. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação. 

 

23.29. Apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, comprovação de cumprimento das 

obrigações sociais, previdenciárias, securitárias, tributárias e quaisquer outras. 

 

23.30. Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade verificada. 

 

23.31. Submeter-se às normas e determinações da CONTRATANTE no que se refere à execução do 

contrato. 

 

23.32. Realizar, quanto solicitado pela CONTRATANTE, vistorias diurnas e noturnas nos setores de 

trabalho para averiguação de possíveis irregularidades, com emissão do Termo de Vistoria. 

 

23.33. Cumprir o disposto na Portaria nº 3.214/78, que aprova as Normas Regulamentares – NR – 

do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho e Emprego, relativas à 

Segurança e Medicina do Trabalho, da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, no 

tocante às exigências para a preservação da saúde e integridade dos trabalhadores. 

 

23.34. Manter na execução dos serviços trabalhadores maiores de 18 (dezoito) anos. 

 

23.35. Manter em arquivos de sua responsabilidade, para eventual comprovação à CONTRATANTE 

sempre que solicitado: 

 

23.31.1. Comprovantes de treinamento operacional e de segurança do trabalho tanto 

admissional quanto periódicos, registrando em formulário próprio, constando dia, 

horário, conteúdo dos treinamentos, assinatura dos participantes e devida 

identificação do instrutor. 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIRETORIA DE LOGÍSTICA 

GERÊNCIA DE COMPRAS 

 

Página 30 de 134 

PE 144/2022 

  

23.31.2. Comprovante de fornecimento de EPI para aqueles funcionários que devam usá-los 

por força de lei ou Convenção Coletiva de Trabalho. 

 

23.31.3. Cópia da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT. 

 

23.31.4. Estatística/registro dos acidentes de trabalho por função/atividade com as causas, 

agente causador, dias de afastamento e medidas corretivas e preventivas adotadas. 

 

23.31.5. Comprovante de funcionamento/treinamento da(s) Comissão(ões) Interna(s) de 

Prevenção de Acidentes (CIPA) e de treinamento da(s) mesma(s), constando carga 

horária, assinatura do trabalhador treinado, programação do treinamento, entidade 

promotora e assinatura do(s) instrutor(es) a cada gestão da CIPA. 

 

23.36. Comunicar ao INSS através da CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) quaisquer 

acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, quando ocorrerem, mesmo em caso de acidentes 

sem afastamentos. 

  

23.36.1. Todo acidente ocorrido dentro das dependências da Secretaria Municipal de Saúde, e 

de suas unidades de saúde, independente da sua gravidade, deverá ser comunicado à 

CONTRATANTE, indicando suas causas e as medidas adotadas. 

 

23.37. Promover ações objetivando aplicar medidas previstas no PPRA e no PCMSO. 

 

23.33.1. Apresentar cópias, sempre que solicitado, do PPRA – PROGRAMA DE 

PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS e suas revisões anuais. 

 

23.33.2. Apresentar cópias, sempre que solicitado, do PCMSO – PROGRAMA DE 

CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL e suas revisões anuais, além 

de indicar médico coordenador do respectivo programa em atendimento à NR-07 da 

Portaria 3214 da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, mantendo este 

local para encaminhamento dos trabalhadores com possíveis acometimentos à saúde 

originados pela exposição aos riscos nos processos de trabalho. 

 

23.38. Apresentar, sempre que solicitado, comprovante de imunização, conforme previsto no 

Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. 

 

23.39. No tocante ao Equipamento de Proteção Individual – EPI, a CONTRATADA deverá fornecer 

aos funcionários os EPI’s para aqueles que devam usá-los por força de lei ou Convenção 

Coletiva de Trabalho, e tomar as seguintes medidas: 

a. Exigir seu uso. 

b. Fornecer aos empregados somente equipamentos aprovados pelo órgão nacional 

competente em segurança e saúde no trabalho. 

c. Orientar e treinar os empregados sobre o uso guarda e conservação adequados. 

d. Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado. 

e. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. 

f. Comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade observada.   

 

23.40. Realizar, às suas expensas, os treinamentos necessários para que os profissionais alocados nos 

postos de trabalho, mantenham-se atualizados e tecnicamente capazes de executar demandas 

de tecnologia advindas do objeto desta contratação 
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23.40.1. Responsabilizar-se pela disseminação das informações e treinamentos 

recebidos da CONTRATANTE – PBH, ou dos órgãos por ela indicados, aos componentes da 

equipe de trabalho, cuidando para que sejam disseminadas no seu real conteúdo e intenção. 

 

23.41. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas neste edital, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII do artigo 55 da 

Lei nº 8.666/93. 

 

24. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

 

24.1. Acompanhar e fiscalizar o fornecimento contratado, por meio da Gerência de Apoio Técnico à 

Saúde conjuntamente com as gerências demandantes dos itens. 

 

24.2. Pagar no vencimento a fatura apresentada pela Contratada correspondente ao fornecimento. 

 

24.3.Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades 

encontradas na execução do fornecimento. 

 

24.4.Fiscalizar a manutenção pela Contratada, das condições de habilitação e qualificação exigidas 

neste edital, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 

 

24.5.Responsabilizar-se pelo acompanhamento, gerenciamento, fiscalização e execução do Contrato. 

 

24.1.1. O contrato será fiscalizado e acompanhado pelo fiscal e gestor a serem designados pela 

Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do Decreto nº 15.185/13. 

 

24.6. Executar mensalmente o acompanhamento da execução dos serviços, efetuando pagamentos e 

descontos devidos, sem prejuízo das demais sanções. 

 

24.7. Conferir as faturas apresentadas pela CONTRATADA e, após aprovadas e integralmente 

validadas, preparar e instruir processo de pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias corridos. 

 

24.8. Pagar, no vencimento, a fatura correspondente à prestação de serviços efetivamente executados, 

desde que cumpridas todas as formalidades e exigências contratuais. 

 

24.9. Notificar ou comunicar à CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos 

ou irregularidades encontradas na prestação dos serviços, inclusive para constituir em mora 

quanto às obrigações relativas à apresentação dos documentos necessários à realização dos 

pagamentos devidos. 

 

24.10. Comunicar à CONTRATADA os danos porventura causados por seus trabalhadores no 

âmbito da Administração, requerendo a sua reparação. 

 

24.11. Prestar as informações e esclarecimentos necessários, com clareza, à CONTRATADA, para 

a execução dos serviços. 

 

24.12. Zelar pelo cumprimento dos atos relativos às obrigações que assumir contratualmente, bem 

como pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento do contrato em 

que figure como parte. 
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24.13. Fiscalizar as condições de habilitação e qualificações da CONTRATADA, exigidas no edital, 

durante toda a execução do contrato, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII do artigo 55 

da Lei 8.666/93 e do Decreto 15.185/2013. 

 

24.14. Indicar formalmente, à CONTRATADA, as suas equipes de Fiscalização e de supervisão dos 

serviços. 

 

24.15. Solicitar, a qualquer tempo, o afastamento de qualquer profissional, prestador de serviços, da 

CONTRATADA, cujo comportamento ou capacidade técnica, seja julgado inconveniente ou 

esteja em desconformidade com as disposições contratuais e legais. 

 

24.16. Solicitar formalmente à CONTRATADA, quando julgar necessário, que tome providências 

para que seus empregados ocupantes dos postos de trabalho descritos neste documento 

realizem treinamentos para aperfeiçoamento em conhecimentos técnicos que sejam 

necessários para o desenvolvimento das atividades e qualidade dos serviços prestados. 

 

25. CESSÃO DE DIREITOS À PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

25.1. Os direitos relativos à propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos pelos profissionais 

alocados nos postos de trabalho nos termos contratuais, passam a ser de propriedade da 

CONTRATANTE, sem prejuízo da identificação dos respectivos autores e da responsabilidade 

técnica a eles atribuída. 

 

26. CONFIDENCIALIDADE 

 

26.1. A CONTRATADA e seus profissionais alocados nos postos de trabalho, deverão respeitar a 

classificação das informações produzidas ou custodiadas pela CONTRATANTE que vierem a 

ter acesso por necessidade do serviço, assinando, para tanto, previamente ao início das 

atividades, o termo de compromisso de manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança 

vigentes, de acordo com o modelo indicado no Anexo XIV deste termo. 

 

26.2. A CONTRATADA e seus profissionais alocados nos postos de trabalho manterão o mais 

absoluto sigilo sobre as operações, dados, materiais, pormenores, informações, documentos, 

especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamentos tecnológicos ou 

comerciais, contidos em quaisquer documentos e/ou mídias, inclusive programas, rotinas ou 

arquivos, da CONTRATANTE, de seus clientes, empregados ou de terceiros, especialmente as 

informações cobertas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD  – Lei nº 13.709, 

de 14 de agosto de 2018), que lhes sejam, voluntária ou involuntariamente, reveladas, 

fornecidas, comunicadas, adquiridas (seja verbalmente ou por escrito, em forma eletrônica, 

textos desenhos, fotografias, gráficos, projetos, plantas ou qualquer outra forma), 

independentemente da classificação de sigilo conferida pela CONTRATANTE a tais 

documentos, devendo abster-se de copiar, reproduzir, vender, ceder, licenciar, comercializar, 

transferir ou de outra forma alienar, divulgar, revelar, reproduzir, disponibilizar tais 

informações a terceiros ou utilizá-las para quaisquer fins não atinentes aos serviços objeto da 

contratação. 

 

26.3. A CONTRATADA, na hipótese de término ou rescisão do Contrato, ou mediante solicitação 

da CONTRATANTE, deverá devolver, em até 05 (cinco) dias úteis, todo o material (ainda que 

em mídias) que, sob qualquer forma, estejam em seu poder ou de qualquer integrante da equipe 

de trabalho. 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIRETORIA DE LOGÍSTICA 

GERÊNCIA DE COMPRAS 

 

Página 33 de 134 

PE 144/2022 

26.3.1. Fica vedado aos profissionais da CONTRATADA, alocados nos postos de trabalho, 

efetuar quaisquer tipos de cópias de documentos, mídias e softwares de propriedade da 

CONTRATANTE que não sejam essenciais para fiel cumprimento de suas atividades. 

26.4. A CONTRATADA deverá apagar e/ou destruir as informações de quaisquer bancos de dados 

em até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da solicitação/orientação da diretoria 

executiva a que se refere o subitem anterior, remetendo à CONTRATANTE, em seguida, 

declaração de pleno cumprimento da solicitação/orientação, assinada por seu(s) 

representante(s) legal(is). 

 

26.5. Todos os serviços solicitados pela CONTRATANTE aos profissionais alocados nos postos de 

trabalho serão de propriedade da CONTRATANTE, a quem deverá ser assegurado acesso 

irrestrito a qualquer momento. 

 

26.6. A qualquer tempo, por solicitação da CONTRATANTE, a CONTRATADA repassará à 

CONTRATANTE todas as informações necessárias à continuidade da operação dos serviços. 
 

26.7. A CONTRATADA indenizará, defenderá e assegurará à CONTRATANTE, quaisquer perdas, 

danos, custos, despesas, responsabilidades, ações, reclamações e procedimentos decorrentes, 

direta ou indiretamente, do descumprimento das obrigações de sigilo, sem prejuízo das medidas 

liminares ou cautelares cabíveis em relação ao seu descumprimento efetivo ou potencial. 
 

26.8. A CONTRATADA obterá, por escrito, a ciência de cada um dos seus profissionais alocados 

nos postos de trabalho quanto à obrigação de sigilo assumida, mediante a assinatura de Termo 

de Confidencialidade nos termos do Anexo XVI, que deverá ser apresentado à 

CONTRATANTE previamente ao início das atividades, ou sempre que necessário em razão de 

modificação da equipe. 
 

26.9. As obrigações de sigilo subsistirão ao término da Ordem de Serviço ou em caso de rescisão. 
 

26.10. O dever de sigilo estabelecido nos subitens acima não será aplicável a quaisquer informações 

que pertençam ao domínio público anteriormente ao seu recebimento pela CONTRATADA e 

seus profissionais alocados nos postos de trabalho; ou posteriormente ao seu recebimento pela 

CONTRATADA e seus profissionais alocados nos postos de trabalho, desde que não tenham 

recebido tal qualidade em decorrência de violação das obrigações de sigilo CONTRATADAS; 

ou, ainda, caso sejam reveladas pela CONTRATADA, por força de lei ou por ordem de 

autoridade competente. 

 

27. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

27.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do 

Licitante e/ou da Adjudicatária/Contratada, sujeitando-a às seguintes penalidades: 

          

27.1.1. advertência. 

 

27.1.2. multas nos seguintes percentuais: 

 

a) 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%, correspondente a até 30 (trinta) dias de 

atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, 

quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento 

fiscal. 
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b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da 

licitação em caso de recusa do infrator em assinar o contrato. 

 

c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação, na hipótese 

de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito 

normativo ou as obrigações assumidas. 

 

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

houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações 

assumidas. 

 

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

descumprida na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo 

com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, 

irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina. 

 

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

infrator der causa à rescisão do mesmo.  

 

g)  multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a 

rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública 

superiores aos contratados. 

 

27.1.3. impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do SUCAF – 

Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte nos termos 

do art. 7º da Lei nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Municipal nº 17.317/2020. 

 

27.1.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso 

IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

27.2.As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo Diretor competente. 

 

27.2.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do pagamento 

imediatamente subsequente à sua aplicação e/ou da garantia contratual.  

 

27.2.2. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

27.3. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Secretário Municipal 

Adjunto competente. 

 

27.4. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário Municipal 

competente. 

 

27.5. Na notificação de aplicação das penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar e 

contratar será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
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27.6. Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada a defesa 

prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

27.7. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias úteis para 

apresentação de recurso. 

 

27.8. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 

separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena execução do 

objeto contratado. 

 

19.8.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os prazos 

para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 
 

27.9. 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. 

 

28. OUTRAS INFORMAÇÕES: 
 

28.1. A prestação dos serviços inicialmente será de forma remota, podendo ser alterado a critério da 

Contratante.  

 

28.2. Os valores dos salários foram baseados em salários praticados pelo mercado conforme nota 

técnica Anexo XV. 

 

28.3. Os custos relativos a vales transportes observam o valor unitário de R$4,50 (quatro reais e 

cinquenta centavos), conforme o valor da passagem praticado em Belo Horizonte. 

 

28.4. Os custos relativos a vales alimentações/refeições/outros observam o valor unitário de R$24,54 

(vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) conforme Convenção Coletiva de Trabalho 

da categoria. 

 

28.4.1. Fazem jus ao vale alimentação/refeição/outros os funcionários cuja carga horária 

seja superior a 6 (seis) horas diárias. Para aqueles cargos com jornada de trabalho 

igual ou inferior a 6 (seis) horas diárias, o valor do campo do item “vale 

alimentação” deverá ser zerado na “Planilha de Composição de Preços”, 

documento este integrante dos Anexos V e VII deste Edital. 
 

29. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

29.1. Exigir-se-á da CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura 

do contrato, conforme disposto no art. 16 do Decreto nº 15.562/2014, a prestação de garantia no 

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

modalidades: 

 

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

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

 

II. Seguro garantia; 
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III. Fiança bancária; 

 

29.1.1. A opção pela modalidade de garantia será feita quando da convocação pela 

Administração Municipal. 

 

29.1.2. Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma deverá ser 

recolhida obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal (Banco 104) através da Conta 

Nº 71096-9 (Operação 006) – Agência 0093-0. 

 

29.2.A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações contratuais. 

 

29.3. A cobertura do seguro garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo este 

efetuar o pagamento do respectivo prêmio por todo o período da garantia, independentemente 

do prazo de vigência indicado na apólice. 

 

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

contratuais.   

 

29.5. O Município de Belo Horizonte poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida para 

ressarcir-se de multas estabelecidas no contrato. 

 

29.6. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 

obrigação, obrigando-se a Contratada a fazer a respectiva reposição no prazo máximo e 

improrrogável de 02 (dois) dias úteis, contado da data em que for notificada. 

 

29.6.1. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as obrigações 

contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer 

reclamação a elas relativas. 

 

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

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

 

29.8. Havendo necessidade de alteração da garantia, a CONTRATADA deverá efetuar a pertinente 

adequação, no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, sob pena de aplicação das sanções 

administrativas pertinentes. 

 

30. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 

 

30.1.Nos procedimentos licitatórios e nas contratações realizados pelo Município de Belo Horizonte 

serão observadas as determinações que se seguem. 

 

30.2. O Município exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto padrão de ética durante 

a licitação e execução dos contratos. Em consequência desta política, define, com os propósitos 

dessa disposição, os seguintes termos: 

  

30.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de 

qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um funcionário público no processo 

de licitação ou execução do Contrato;  

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIRETORIA DE LOGÍSTICA 

GERÊNCIA DE COMPRAS 

 

Página 37 de 134 

PE 144/2022 

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

de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do Contratante;  

 

30.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes ou 

após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do Contratante, destinado 

a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais não competitivos e privar o 

Contratante dos benefícios da competição livre e aberta;  

 

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

indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação delas no 

processo de licitação ou afetar a execução de um contrato; 

 

30.2.5. “prática obstrutiva” significa: 

 

30.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais para 

investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores com o 

objetivo de impedir uma investigação do Contratante ou outro Órgão de 

Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração; 

significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com 

vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam 

relevantes para a investigação; ou 

 

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

Contratante ou outro Órgão de Controle de investigar e auditar. 

30.3. O Município rejeitará a proposta e aplicará as sanções previstas na legislação vigente se julgar 

que o licitante, diretamente ou por um agente, envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, 

conspiratórias ou coercitivas durante o procedimento licitatório. 

 

30.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as previstas no Anexo I 

da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, será denunciada à Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis. 

 
31. DO ACESSO À INFORMAÇÃO E SUA DIVULGAÇÃO 

 

31.1. A licitante/contratada/ fornecedor/conveniada fica ciente de que ocorrerá a publicação dos 

dados pessoais como nome completo e CPF de seu sócio representante nos instrumentos 

jurídicos celebrados, que serão publicados em portal de transparência com acesso livre, para 

fins de cumprimento da Lei de Acesso à Informação.   

 

32. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

32.1. Poderá a Administração revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por conveniência 

administrativa ou interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao licitante direito 

à indenização, salvo em caso de dano efetivo disso resultante e na forma da lei. 

 

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

documentos apresentados em qualquer fase da licitação e da execução do contrato. A falsidade 

de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 

imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, 

a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
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32.3. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 

proposta. 

 

32.3.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento de que trata o caput, a sessão pública somente 

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro 

horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.  

 

32.4. O licitante intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional deverá fazê-lo no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, prorrogável por igual prazo a pedido do licitante devidamente 

justificado, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

 

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

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

proposta. 

 

32.6. A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de 

órgãos e entidades emissores de certidões poderá constituir meio legal de prova, para fins de 

habilitação. 

 

32.6.1. O Município de Belo Horizonte não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 

do acesso ao documento nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores 

de certidões, hipótese em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o 

licitante será inabilitado. 

 

32.7. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, conforme previsto nos §§1º e 2º, art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

32.7.1. Para aditamento do quantitativo deverá ser observado o disposto no Decreto Municipal 

nº 13.757 de 26.10.2009 e suas alterações. 

 

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

da Contratada não importará de forma alguma em alteração ou novação. 

 

32.9. A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira. 

 

32.10. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

 

32.11. As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos licitantes via Sistema 

Eletrônico ou por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 

mediante publicação no Diário Oficial do Município. 

 

32.12. Os casos não previstos neste edital serão decididos pelo pregoeiro ou pela autoridade a ele 

superior. 

 

32.13. A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste edital. 
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32.14. A Contratada deverá manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas neste edital, em cumprimento ao disposto no 

Inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 

 

32.15. Se a empresa vencedora não for cadastrada no SUCAF, ou se houver pendências no cadastro, 

a empresa deverá requerer a sua regularização no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da 

homologação publicada no DOM. O cadastro regular deverá ser apresentado no prazo máximo 

de XX dias, este prazo poderá ser prorrogado, mediante solicitação formal da empresa e 

apresentação das justificativas, que serão avaliadas pela Administração para o deferimento ou 

não. 

 

32.15.1. A documentação apresentada para fins de habilitação poderá, a critério da 

Administração, ser enviada ao órgão competente para as devidas providências relativas ao seu 

cadastramento. 
 

32.15.2. Nessa hipótese, a exigência prevista no art. 4º do Decreto Municipal 11.245/03 será 

cumprida mediante o encaminhamento da referida documentação e da proposta 

constando a solicitação para cadastramento. 
 

32.16. Se a empresa vencedora já se encontrar cadastrada no SUCAF deverá manter a documentação 

atualizada. 

 

32.17. A Contratada não poderá: 

32.17.1. subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado, exceto na hipótese de serviço 

secundário que não integre a essência do objeto, desde que expressamente autorizada 

pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral responsabilidade da 

Contratada; 

 

32.17.2. associar-se com outrem, realizar fusão, cisão, incorporação ou integralização de 

capital, salvo com expressa autorização do Contratante. 

 

32.18. Aplicam-se ao objeto licitado todas as normas e exigências do Código de Defesa do 

Consumidor. 

 

32.19. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste edital será 

o da Comarca de Belo Horizonte. 

 

32.20. Fazem parte integrante deste edital: 

 

 ANEXO I - Categoria, quantitativo, carga horária diária e custo dos cargos; 

 ANEXO II - Descrições dos cargos e perfil desejado; 

 ANEXO III - Locais da prestação dos serviços; 

 ANEXO IV - Modelo de proposta de preços inicial; 

 ANEXO V - Planilha de composição da proposta de preços inicial; 

 ANEXO VI - Modelo de proposta de preços ajustada; 

 ANEXO VII - Planilha de composição da proposta de preços ajustada; 

 ANEXO VIII - Termo de referência; 

 ANEXO IX - Modelo de declaração de empregador pessoa jurídica; 

 ANEXO X - Modelo de declaração de BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR 

123/2006; 
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 ANEXO XI - Modelo de declaração de elaboração independente de proposta; 

 ANEXO XII - Modelo de declaração da lei orgânica; 

 ANEXO XIII- Minuta de contrato; 

 ANEXO XIV - Termo de confidencialidade; 

 ANEXO XV - Nota técnica salarial; 

 ANEXO XVI - Política do banco – práticas proibidas; 

 ANEXO XVII - Países elegíveis. 

 

Belo Horizonte, ....... de .............................. de ....... 
 

 

 

_______________________________________ 

Secretária Municipal  

Secretaria Municipal de Saúde
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ANEXO I 

 

CATEGORIA, QUANTITATIVO, CARGA HORÁRIA DIÁRIA 

E CUSTO DOS CARGOS 

 

CARGO 
JORNADA DE 

TRABALHO 

SALÁRIO 

MENSAL 

TAXA 

ADMINISTRATIVA 

CUSTO 

MENSAL 

POR CARGO 

QUAN

T. 

VAGAS 

CUSTO 

MENSAL 

TOTAL 

CUSTO TOTAL 

Analista de Teste Sênior 
8 horas diárias 

(seg à sexta) 
R$ 8.000,00   01   

Analista Desenvolvedor fullstack 

PLENO Java e Angular 

8 horas diárias 

(seg à sexta) 
R$ 7.900,00   02   

Analista Desenvolvedor fullstack 

Sênior: Java e Angular 

8 horas diárias 

(seg à sexta) 
R$ 9.500,00   03   

Analista de Requisitos Pleno 
8 horas diárias 

(seg à sexta) 
10.000,00   03   

Arquiteto de sistemas Sênior 
8 horas diárias 

(seg à sexta) 
14.600,00   01   

Analista Desenvolvedor Sênior 

(linguagem PHP / LARAVEL / VUE 

JS) 

8 horas diárias 

(seg à sexta) 
R$ 9.500,00   03   

TOTAL 13   

 

OBSERVAÇÃO 1: Excepcionalmente, de acordo com as necessidades e horários de funcionamento das unidades de saúde, poderá ocorrer a alteração 

no cumprimento da jornada de trabalho dos cargos descritos neste Anexo.
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ANEXO II  

 

DESCRIÇÕES DOS CARGOS E PERFIL DESEJADO 

 

ANALISTA DE TESTE SÊNIOR 
Descrição das tarefas: É o responsável por identificar e definir os testes exigidos, monitorar o processo de teste 

em detalhes e os resultados em cada ciclo de teste e avaliar a qualidade geral. Deve garantir a qualidade dos 

componentes produzidos por meio da verificação de evidência de testes e utilização de técnicas especializadas em 

testes de programas e sistemas. Detalhamento das Tarefas: Receber a demanda de serviço ou projeto, fazer a 

análise técnica e esclarecer dúvidas com os responsáveis, a fim de dar início ao processo de implementação; 

Participar de reuniões técnicas para entendimento e atendimento da demanda; Identificar, elaborar e desenvolver 

documentação de requisitos e dos planos e execuções de testes; Levantar, detalhar e refinar os requisitos de testes; 

Executar e implementar os Scripts de testes; Implementar e implantar as soluções de testes; Proceder a geração de 

massa de teste para realizar simulações a fim de aferir os resultados e os aspectos da qualidade; Preparar, gerenciar 

configurações e publicar no ambiente de testes e homologação para realização dos testes necessários; Realizar os 

testes em condições operacionais simuladas, visando verificar se o programa executa corretamente dentro do 

especificado e com a performance adequada e liberar para o usuário gestor fazer a homologação; Identificar os 

erros existentes nos componentes e no Casos de Teste produzidos; Avaliar o resultado de cada ciclo de teste em 

conjunto com o testador; Controlar e gerenciar não conformidades; Garantir a qualidade dos componentes gerados 

quanto às especificações e padrões definidos; Apoiar e acompanhar os testadores quanto às técnicas e resultados 

de testes; Responder pela qualidade, confiabilidade e desempenho dos recursos, serviços e informações geradas 

dos serviços sob a sua responsabilidade; Dar suporte e apoio técnico e treinamentos a usuários na utilização de 

produtos de software; Realizar o repasse dos produtos desenvolvidos; Elaborar e documentar produtos de software, 

registrando todos os procedimentos de trabalho e confeccionando os respectivos manuais; Manter atualizada todas 

as atividades e ações sob sua responsabilidade no CA SDM. 

Formação Acadêmica: Graduação em curso de nível superior, bacharel ou tecnólogo, nas áreas de Tecnologia da 

Informação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Tecnologia de Processamento de Dados, ou 

conclusão de qualquer curso de nível superior acompanhado de certificado de curso de pós-graduação 

(especialização, mestrado ou doutorado) na área de Tecnologia da Informação de, no mínimo, 360 (trezentas e 

sessenta) horas. 

Experiência Técnica: Obrigatório conhecimento de JBoss Arquillian, JUnit, Jasmine, Karma e Docker. Desejável 

experiência com GitLab e CI/CD; Experiência técnica mínima de 7 (sete) anos com testes. 

 

Competências necessárias: Elaboração e implementação de casos de testes; Conhecimento dos Conceitos de 

falha, defeito e erro; Conhecimento dos Critérios de testes; Conhecimento das Estratégias de testes; Especificação 

de planos de testes; Conhecimento do “Modelo V” de testes; Conhecimento sobre Qualidade de software; 

Conhecimento de Programação orientada a testes (TDD); Elaboração de Procedimentos de testes; Elaboração de 

Requisitos de testes; Conhecimento de Tipos de testes, tais como: caixa-branca, caixa-preta, funcionais, teste de 

stress, testes de regressão, testes de integração, teste de unidade, teste de aceitação; Conhecimento das técnicas de 

modelagem de testes: baseada em especificação, estrutura e experiência; Conhecimento de UML; Conhecimento 

de Modelos; Conhecimentos em testes automatizados; Conhecimento em teste de desempenho; Conhecimento de 

Práticas de desenvolvimento de software ágil; Conhecimento de Banco de dados PostgreSQL com PL/PgSQL e 

construção de consultas a bancos de dados em linguagem SQL; Conhecimento de Ferramentas de teste. Exemplos: 

Testlink, Mantis Bugtracker; Conhecimento de HTML5 ou superior; Conhecimento de EA (Enterprise Architect); 

Conhecimento de Arquitetura de aplicações para ambiente web, arquitetura em três camadas, modelo MVC, 

Arquitetura BFF (Back-end for Front-end); Conhecimento de Normas com destaque para IEEE 829. 

Habilidades: Comunicação oral e escrita entre o cliente e a equipe de desenvolvimento; Identificação de classes 

de clientes e stakeholders; Resolução e análise de problemas; Habilidade de negociação, moderação e 

convencimento; Resolução de conflitos; Capacidade de trabalhar com vários níveis de abstração; Capacidade de 

trabalhar sistemicamente; Coordenar atividades de grupo;  Abertura para mudanças e Inovação; Mente criativa, 

desafiadora e curiosa; Boa habilidade analítica; Atenção aos detalhes e tenacidade; Entendimento de falhas e erros 

comuns de software; Experiência em vários esforços de teste; Inglês técnico. 
 

ANALISTA DESENVOLVEDOR FULLSTACK PLENO (JAVA E ANGULAR) 
Descrição das tarefas: É o responsável pela análise, desenvolvimento e manutenção do sistema. A partir das 

informações das regras de negócio, dos requisitos de sistema e documentos técnicos de apoio ao desenvolvimento 

analisará, especificará, desenvolverá, implementará e validará as soluções de software. O Analista de Sistemas, 

para isto, deverá obter o conhecimento do projeto e da solução existentes das áreas de negócio na qual o sistema 

será desenvolvido ou sustentado, a fim de que possa atender aos resultados esperados pelas áreas de negócio. 

Detalhamento das Tarefas: Receber a demanda de serviço, fazer a análise técnica e esclarecer dúvidas com os 

responsáveis, a fim de dar início ao processo de implementação; Participação de reuniões técnicas e com o usuário 
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para entendimento e atendimento da demanda; Análise de requisitos; Análise e apoio ao desenho de arquitetura de 

sistemas; Análise e modelagem de dados - Execução de levantamento de dados e participação na definição de 

métodos e recursos necessários para implantação de sistemas e/ou alteração dos sistemas já existentes; Elaboração, 

especificação, desenvolvimento e manutenção de modelos de dados; Execução de testes dos sistemas e das 

aplicações; Implementação; Gerência de configuração; Implantação de sistemas;  Treinamentos;  Documentação; 

Ler e desenvolver diagramas previstos nos processos de desenvolvimento para modelar a solução do software; 

Elaborar modelos de dados do sistema; Proceder a codificação dos programas de computador, estudando os 

objetivos propostos, analisando as características dos dados de entrada e o processamento necessário a obtenção 

dos dados de saída desejados; Proceder a geração de massa de teste para realizar simulações a fim de aferir os 

resultados de programa; Elaboração, especificação, desenvolvimento e/ou supervisão e revisão de modelos de 

dados, visando implementar e manter os sistemas relacionados; Proceder a codificação dos programas de 

computador, estudando os objetivos propostos, analisando as características dos dados de entrada e o 

processamento necessário a obtenção dos dados de saída desejados; Publicar o programa no ambiente de testes 

para realizar testes unitários, de integração e de sistema; Realizar testes em condições operacionais simuladas, 

visando verificar se o programa executa corretamente dentro do especificado e com a performance adequada e 

liberar para o usuário gestor fazer a homologação; Disponibilizar o programa para publicação em ambiente de 

Homologação e Produção; Responder pela qualidade, confiabilidade e desempenho dos recursos, serviços e 

informações geradas dos serviços sob a sua responsabilidade; Dar suporte técnico e treinamento a usuários na 

utilização de produtos de software; Elaborar e documentar produtos de software, registrando todos os 

procedimentos de trabalho e confeccionando os respectivos manuais; Manter atualizada todas as atividades e ações 

sob sua responsabilidade no CA SDM. 

Formação Acadêmica: Graduação em curso de nível superior, bacharel ou tecnólogo, nas áreas de Tecnologia da 

Informação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Tecnologia de Processamento de Dados, ou 

conclusão de qualquer curso de nível superior acompanhado de certificado de curso de pós-graduação 

(especialização, mestrado ou doutorado) na área de Tecnologia da Informação de, no mínimo, 360 (trezentas e 

sessenta) horas. 

Experiência Técnica: Obrigatório conhecimento de Java 8+, JEE7, JMS, Spring Data, Hibernate, JAX-RS, 

Maven, JasperServer, HTML5, CSS3, JavaScript, TypeScript, banco de dados relacional (preferencialmente 

PostgreSQL), AngularJS 1.4, Angular 12, API Restful, docker e versionamento de código com Git; Desejável 

experiência com Wildfly 9+, JOSSO, JSecurity, Bootstrap v4, Jasmine, Karma e CI/CD; Experiência técnica 

mínima de 5 (cinco) anos com Java e Angular 2+.   

Competências necessárias: Conhecimento de Banco de dados PostgreSQL com PL/PgSQL e construção de 

consultas a bancos de dados em linguagem SQL; Conhecimento de EA (Enterprise Architect); Conhecimento de 

UML; Conhecimento de Práticas de desenvolvimento de software ágil; Noções de usabilidade da interface de 

software; Know-how de metodologias/técnicas de integração de sistemas; Conhecimento de Análise de requisitos 

funcionais e não-funcionais, padrões de projeto, modelagem de dados relacional; Conhecimento de Arquitetura de 

aplicações para ambiente web, arquitetura em três camadas, modelo MVC, Arquitetura BFF (Back-end for Front-

end); 

Habilidades: Comunicação oral e escrita entre o cliente e a equipe de desenvolvimento; Identificação de classes 

de clientes e stakeholders; Resolução e análise de problemas; Habilidade de negociação, moderação e 

convencimento; Resolução de conflitos; Capacidade de trabalhar com vários níveis de abstração; Capacidade de 

trabalhar sistemicamente; Coordenar atividades de grupo; Abertura para mudanças e Inovação; Mente criativa; 

Boa habilidade analítica; Atenção aos detalhes e tenacidade; Inglês técnico. 
 

ANALISTA DESENVOLVEDOR FULLSTACK SÊNIOR (JAVA E ANGULAR) 
Descrição das tarefas: É o responsável pela análise, desenvolvimento e manutenção do sistema. A partir das 

informações das regras de negócio, dos requisitos de sistema e documentos técnicos de apoio ao desenvolvimento 

analisará, especificará, desenvolverá, implementará e validará as soluções de software. O Analista de Sistemas, 

para isto, deverá obter o conhecimento do projeto e da solução existentes das áreas de negócio na qual o sistema 

será desenvolvido ou sustentado, a fim de que possa atender aos resultados esperados pelas áreas de negócio. 

Detalhamento das Tarefas: Receber a demanda de serviço, fazer a análise técnica e esclarecer dúvidas com os 

responsáveis, a fim de dar início ao processo de implementação; Participação de reuniões técnicas e com o usuário 

para entendimento e atendimento da demanda; Análise de requisitos; Análise e apoio ao desenho de arquitetura de 

sistemas; Análise e modelagem de dados - Execução de levantamento de dados e participação na definição de 

métodos e recursos necessários para implantação de sistemas e/ou alteração dos sistemas já existentes; Elaboração, 

especificação, desenvolvimento e manutenção de modelos de dados; Execução de testes dos sistemas e das 

aplicações; Implementação; Gerência de configuração; Implantação de sistemas;  Treinamentos;  Documentação; 

Ler e desenvolver diagramas previstos nos processos de desenvolvimento para modelar a solução do software; 

Elaborar modelos de dados do sistema; Proceder a codificação dos programas de computador, estudando os 

objetivos propostos, analisando as características dos dados de entrada e o processamento necessário a obtenção 

dos dados de saída desejados; Proceder a geração de massa de teste para realizar simulações a fim de aferir os 

resultados de programa; Elaboração, especificação, desenvolvimento e/ou supervisão e revisão de modelos de 
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dados, visando implementar e manter os sistemas relacionados; Proceder a codificação dos programas de 

computador, estudando os objetivos propostos, analisando as características dos dados de entrada e o 

processamento necessário a obtenção dos dados de saída desejados; Publicar o programa no ambiente de testes 

para realizar testes unitários, de integração e de sistema; Realizar testes em condições operacionais simuladas, 

visando verificar se o programa executa corretamente dentro do especificado e com a performance adequada e 

liberar para o usuário gestor fazer a homologação; Disponibilizar o programa para publicação em ambiente de 

Homologação e Produção; Responder pela qualidade, confiabilidade e desempenho dos recursos, serviços e 

informações geradas dos serviços sob a sua responsabilidade; Dar suporte técnico e treinamento a usuários na 

utilização de produtos de software; Elaborar e documentar produtos de software, registrando todos os 

procedimentos de trabalho e confeccionando os respectivos manuais; Manter atualizada todas as atividades e ações 

sob sua responsabilidade no CA SDM. 

Formação Acadêmica: Graduação em curso de nível superior, bacharel ou tecnólogo, nas áreas de Tecnologia da 

Informação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Tecnologia de Processamento de Dados, ou 

conclusão de qualquer curso de nível superior acompanhado de certificado de curso de pós-graduação 

(especialização, mestrado ou doutorado) na área de Tecnologia da Informação de, no mínimo, 360 (trezentas e 

sessenta) horas. 

Experiência Técnica: Obrigatório conhecimento de Java 8+, JEE7, JMS, Spring Data, RESTEasy JAX-RS, 

Maven, JasperServer, HTML5, CSS3, JavaScript, TypeScript, banco de dados relacional (preferencialmente 

PostgreSQL  ), AngularJS 1.4, Angular 12, API Restful, nginx, docker e versionamento de código com Git; 

Desejável experiência com Wildfly 9+, JOSSO, JSecurity, Bootstrap v4, Jasmine, Karma e CI/CD, Jaspix, 

Sonarqube; Experiência técnica mínima de 7 (sete) anos com Java e Angular 2+. 

Competências necessárias: Conhecimento de Banco de dados PostgreSQL com PL/PgSQL e construção de 

consultas a bancos de dados em linguagem SQL; Conhecimento de EA (Enterprise Architect); Conhecimento de 

UML; Conhecimento de Práticas de desenvolvimento de software ágil; Noções de usabilidade da interface de 

software; Know-how de metodologias/técnicas de integração de sistemas; Conhecimento de Análise de requisitos 

funcionais e não-funcionais, padrões de projeto, modelagem de dados relacional; Conhecimento de Arquitetura de 

aplicações para ambiente web, arquitetura em três camadas, modelo MVC, Arquitetura BFF (Back-end for Front-

end); 

Habilidades: Comunicação oral e escrita entre o cliente e a equipe de desenvolvimento; Identificação de classes 

de clientes e stakeholders; Resolução e análise de problemas; Habilidade de negociação, moderação e 

convencimento; Resolução de conflitos; Capacidade de trabalhar com vários níveis de abstração; Capacidade de 

trabalhar sistemicamente; Coordenar atividades de grupo; Abertura para mudanças e Inovação; Mente criativa; 

Boa habilidade analítica; Atenção aos detalhes e tenacidade; Inglês técnico. 
 

ANALISTA DE REQUISITOS PLENO 
Descrição das tarefas: É responsável por atuar com o levantamento e a análise de requisitos, sejam eles 

funcionais, não-funcionais, de usuários e dos clientes para o desenvolvimento e manutenção do sistema, realizando 

especificações funcionais e detalhamentos de requisitos relacionados a software. Detalhamento das Tarefas: 

Receber a demanda de serviço, fazer a análise técnica e esclarecer dúvidas com os responsáveis, a fim de dar início 

ao processo de implementação; Participação em reuniões técnicas e com o usuário para entendimento e 

atendimento da demanda; Levantamento de requisitos e especificação de projetos e demandas de software; Ler e 

desenvolver diagramas previstos nos processos de desenvolvimento para modelar a solução do software; Elaborar 

modelos de dados do sistema; Análise, desenho e validação de soluções e de requisitos de softwares; Análise, 

mapeamento e análise de negócio; Testes – elaboração, especificação, controle e execução de rotinas de testes dos 

sistemas; Elaboração de documentação técnica de especificação de requisitos de softwares, modelos e “status 

report” para gestão de projetos; e, Controle das mudanças em requisitos de software. 

Formação Acadêmica: Graduação em curso de nível superior, bacharel ou tecnólogo, nas áreas de Tecnologia da 

Informação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Tecnologia de Processamento de Dados, ou 

conclusão de qualquer curso de nível superior acompanhado de certificado de curso de pós-graduação 

(especialização, mestrado ou doutorado) na área de Tecnologia da Informação de, no mínimo, 360 (trezentas e 

sessenta) horas. 

Experiência Técnica: Obrigatório conhecimento de Scrum; Experiência técnica mínima de 5 (cinco) anos atuando 

em levantamento e análise de requisitos de software, com a utilização de práticas ágeis. 

Competências necessárias: Entendimento, análise e mapeamento de processos de negócio; Conhecimento de 

Técnicas de elicitação, análise, especificação, documentação e validação das necessidades dos stakeholders de um 

projeto; Captura e modelagem de requisitos em uma linguagem formal de requisitos; Análise e implementação de 

funcionalidades e regras para o desenvolvimento do software; Domínio do ciclo de desenvolvimento de sistemas; 

Conhecimento de Gestão de mudanças; Gerenciamento de requisitos; Análise de risco; Experiência com o uso da 

ferramenta EA - Enterprise Architect. 

Habilidades: Comunicação oral e escrita entre o cliente e a equipe de desenvolvimento; Identificação de classes 

de clientes e stakeholders; Resolução e análise de problemas; Habilidade de negociação, moderação e 

convencimento; Resolução de conflitos; Capacidade de trabalhar com vários níveis de abstração; Capacidade de 
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trabalhar sistemicamente; Coordenar atividades de grupo; Abertura para mudanças e Inovação; Mente criativa; 

Boa habilidade analítica; Atenção aos detalhes e tenacidade; Inglês técnico. 
 

ARQUITETO DE SISTEMAS SÊNIOR 
Descrição das tarefas: É o responsável pela concepção, definição, desenvolvimento e orientação da arquitetura 

de sistemas O arquiteto de softwares estabelece a estrutura geral de cada visão de arquitetura: a decomposição da 

visão, o agrupamento dos elementos e as interfaces entre esses principais agrupamentos, bem como a revisão das 

tecnologias e padrões abordados no processo de desenvolvimento e manutenção de sistemas. Detalhamento das 

Tarefas: Receber a demanda de serviço, fazer a análise técnica e esclarecer dúvidas com os responsáveis, a fim 

de dar início ao processo de implementação; Participação em reuniões técnicas e com o usuário para entendimento 

e atendimento da demanda; Desenvolver ou aprimorar a arquitetura de software a partir dos levantamentos de 

requisitos, especificações de projetos e demandas de software e solução existente; Elaborar os modelos de 

arquitetura de sistemas; Análise e desenho; Desenvolver um incremento da solução; Garantir a qualidade; 

Implantar a solução; Realizar as revisões técnicas e obter o acordo sobre a abordagem técnica da solução; Preparar 

os ambientes; Gerência de configurações; Elaborar e documentar produtos e da arquitetura de software, registrando 

todos os procedimentos de trabalho e confeccionando os respectivos manuais; Controle das mudanças em 

requisitos de software. Garantir que o escopo, contexto, prazos, resultados e restrições do projeto sejam 

documentados e aceitos; Definir os aspectos de desenvolvimento, desde a tecnologia e fluxo de trabalho adequado 

até os padrões de codificação; Desenvolver especificações de produto de alto nível, com atenção à integração e 

viabilidade de sistemas; Supervisionar o progresso de desenvolvimento para assegurar a consistência com o projeto 

inicial; Fornecer orientação técnica e treinamento a desenvolvedores; Assegurar que os softwares atendam aos 

requisitos de qualidade, segurança, adaptabilidade, extensibilidade, escalabilidade, etc; Facilitar a decisão dos 

envolvidos, fornecendo informações e alinhando-as com os objetivos gerais; Definir e documentar a estrutura e a 

forma do sistema, definindo e documentando as estratégias, padrões, guias, etc, para direcionar a construção do 

sistema; Garantir que a arquitetura contempla os atributos de qualidade do sistema, desenvolvendo a descrição 

arquitetural; Ajudar a garantir que a arquitetura seja aplicada em todas as etapas do desenvolvimento do sistema; 

Manter-se envolvido com todo o processo de desenvolvimento; Dar suporte técnico e treinamento a usuários na 

utilização de produtos de software; Manter atualizada todas as atividades e ações sob sua responsabilidade no CA 

SDM. 

Formação Acadêmica: Graduação em curso de nível superior, bacharel ou tecnólogo, nas áreas de Tecnologia da 

Informação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Tecnologia de Processamento de Dados, ou 

conclusão de qualquer curso de nível superior acompanhado de certificado de curso de pós-graduação 

(especialização, mestrado ou doutorado) na área de Tecnologia da Informação de, no mínimo, 360 (trezentas e 

sessenta) horas. 

Experiência Técnica: Obrigatório conhecimento de JBoss AS 7, JBoss AS 7, JasperReports Server, Apache 

Camel, Docker, Jenkins, Kubernetes, Ingress, Nginx, Vault, Redis e CI/CD; Desejável experiência com Gitlab, 

Rancher, Openshift,  Ansible, Logstash, Kibana e Grafana, Jaspix, Sonarqube; Experiência técnica mínima de 7 

(sete) anos com JEE e Angular. 

Competências necessárias: Entendimento, análise e mapeamento de processos de negócio; Técnicas de elicitação, 

análise, especificação, documentação e validação das necessidades dos stakeholders de um projeto; Captura e 

modelagem de requisitos em uma linguagem formal de requisitos; Análise e implementação de funcionalidades e 

regras para o desenvolvimento do software; Domínio do ciclo de desenvolvimento de sistemas; Gestão de 

mudanças; Prototipação, simulação e realização de experimentos; Análise de tendências tecnológicas; Domínio 

em entrega contínua e integração contínua de Software; Gerenciamento de requisitos; Análise de risco; Experiência 

com o uso da ferramenta EA - Enterprise Architect. 

Habilidades: Comunicação oral e escrita entre o cliente e a equipe de desenvolvimento; Identificação de classes 

de clientes e stakeholders; Resolução e análise de problemas; Análise de incidentes nas aplicações corporativas e 

atuação na correção; Facilitador entre os processos de aplicações e as áreas de negócio envolvidas; Compreender 

profundamente o domínio e as tecnologias indicadas neste instrumento; Dominar técnicas de modelagem e 

metodologias de desenvolvimento; Habilidade de negociação, moderação e convencimento; Resolução de 

conflitos; Capacidade de trabalhar com vários níveis de abstração; Capacidade de trabalhar sistemicamente; 

Coordenar atividades de grupo; abertura para mudanças; Inovação; Mente criativa; Boa habilidade analítica; 

Atenção aos detalhes e tenacidade; Inglês técnico. 
 

ANALISTA DESENVOLVEDOR SÊNIOR (LINGUAGEM PHP/LARAVEL/VUE JS) 
Descrição das tarefas: É o responsável pela análise, desenvolvimento e manutenção do sistema. A partir das 

informações das regras de negócio, dos requisitos de sistema e documentos técnicos de apoio ao desenvolvimento 

analisará, especificará, desenvolverá, implementará e validará as soluções de software. O Analista de Sistemas, 

para isto, deverá obter o conhecimento do projeto e da solução existentes das áreas de negócio na qual o sistema 

será desenvolvido ou sustentado, a fim de que possa atender aos resultados esperados pelas áreas de negócio. 

Detalhamento das Tarefas: Receber a demanda de serviço, fazer a análise técnica e esclarecer dúvidas com os 

responsáveis, a fim de dar início ao processo de implementação; Participação de reuniões técnicas e com o usuário 
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para entendimento e atendimento da demanda; Análise de requisitos; Análise e apoio ao desenho de arquitetura de 

sistemas; Análise e modelagem de dados - Execução de levantamento de dados e participação na definição de 

métodos e recursos necessários para implantação de sistemas e/ou alteração dos sistemas já existentes; Elaboração, 

especificação, desenvolvimento e manutenção de modelos de dados; Execução de testes dos sistemas e das 

aplicações; Implementação; Gerência de configuração; Implantação de sistemas;  Treinamentos;  Documentação; 

Ler e desenvolver diagramas previstos nos processos de desenvolvimento para modelar a solução do software; 

Elaborar modelos de dados do sistema; Proceder a codificação dos programas de computador, estudando os 

objetivos propostos, analisando as características dos dados de entrada e o processamento necessário a obtenção 

dos dados de saída desejados; Proceder a geração de massa de teste para realizar simulações a fim de aferir os 

resultados de programa; Elaboração, especificação, desenvolvimento e/ou supervisão e revisão de modelos de 

dados, visando implementar e manter os sistemas relacionados; Proceder a codificação dos programas de 

computador, estudando os objetivos propostos, analisando as características dos dados de entrada e o 

processamento necessário a obtenção dos dados de saída desejados; Publicar o programa no ambiente de testes 

para realizar testes unitários, de integração e de sistema; Realizar testes em condições operacionais simuladas, 

visando verificar se o programa executa corretamente dentro do especificado e com a performance adequada e 

liberar para o usuário gestor fazer a homologação; Disponibilizar o programa para publicação em ambiente de 

Homologação e Produção; Responder pela qualidade, confiabilidade e desempenho dos recursos, serviços e 

informações geradas dos serviços sob a sua responsabilidade; Dar suporte técnico e treinamento a usuários na 

utilização de produtos de software; Elaborar e documentar produtos de software, registrando todos os 

procedimentos de trabalho e confeccionando os respectivos manuais; Manter atualizada todas as atividades e ações 

sob sua responsabilidade no CA SDM. 

Formação Acadêmica: Graduação em curso de nível superior, bacharel ou tecnólogo, nas áreas de Tecnologia da 

Informação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Tecnologia de Processamento de Dados, ou 

conclusão de qualquer curso de nível superior acompanhado de certificado de curso de pós-graduação 

(especialização, mestrado ou doutorado) na área de Tecnologia da Informação de, no mínimo, 360 (trezentas e 

sessenta) horas. 

Experiência Técnica: Obrigatório conhecimento: linguagem PHP / LARAVEL / VUE JS e banco de dados 

Oracle/PostgreSQL; Experiência técnica mínima de 7 (sete) anos atuando em desenvolvimento WEB: PHP 7, 

LARAVEL, VUE JS, JAVA SCRIPT. 

Competências necessárias: Banco de dados de dados relacional: Postgresql, SQLSERVER, ORACLE; HTML5 

ou superior; Integração entre sistemas: Mensageria, Web services, REST, EJB; Javascript e Typescript; Princípios 

e práticas de desenvolvimento de software ágil; Conhecimento de UML; Análise de requisitos funcionais e não-

funcionais, padrões de projeto, modelagem de dados relacional; Domínio em entrega contínua e integração 

contínua de Software; Análise de risco; Experiência com o uso da ferramenta EA - Enterprise Architect; Noções 

de usabilidade da interface de software; Know-how de metodologias/técnicas de integração de sistemas; 

Conhecimento de Arquitetura de aplicações para ambiente web, arquitetura em três camadas, modelo MVC, 

Arquitetura BFF (Back-end for Front-end).  

Habilidades: Comunicação oral e escrita entre o cliente e a equipe de desenvolvimento; Identificação de classes 

de clientes e stakeholders; Resolução e análise de problemas; Habilidade de negociação, moderação e 

convencimento; Resolução de conflitos; Capacidade de trabalhar com vários níveis de abstração; Capacidade de 

trabalhar sistemicamente; Coordenar atividades de grupo; Abertura para mudanças e Inovação; Mente criativa; 

Boa habilidade analítica; Atenção aos detalhes e tenacidade; Inglês técnico. 
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ANEXO III - LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os locais de prestação de serviços estão listados abaixo. Essa lista, contudo, não é definitiva, e 

os locais podem variar conforme a necessidade da SMSA, em atendimento ao interesse público. 

 

Os horários de funcionamento das unidades estarão compreendidos entre o período comercial 

(de 07:00h às 19:00), excetuando-se as unidades de urgência e emergência, que funcionam 

durante as 24 horas do dia. 

 

DISTRITO UNIDADE ENDEREÇO 

SMSA Secretária Municipal de Saúde 
Av. Afonso Pena, 2336, Funcionários 

– BH/MG  

PRODABEL 
Companhia de Processamento de Dados de 

Belo Horizonte. 

Av. Presidente Carlos Luz, 1.275, 

Caiçaras – BH/MG 
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ............................ 
Razão social: 

CNPJ:  

Endereço:  

Telefone: 

Endereço eletrônico (e-mail) para contato:  

Objeto:  

Validade da proposta: 90 (noventa) dias. 

 

DESCRIÇÃO QUANT DE VAGAS 

QUANT 

TOTAL 

DE 

VAGAS 

TAXA 

ADMINISTRATIV

A 

VALOR 

MENSAL 

POR 

CARGO 

VALOR 

MENSAL 

TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

LOCAÇÃO E/OU ADMINISTRACAO 

DE MAO-DE-OBRA 

Analista de Teste Sênior 01 

13  

  

 

Analista Desenvolvedor fullstack PLENO 

Java e Angular 
02   

Analista Desenvolvedor fullstack Sênior: 

Java e Angular 
03   

Analista de Requisitos Sênior 03   

Arquiteto de sistemas Sênior 01   

Analista Desenvolvedor Sênior (linguagem 

PHP / LARAVEL / VUE JS) 
03   

TOTAL   

 

OBSERVAÇÃO: A coluna “valor mensal por cargo” refere-se ao custo (por cargo) obtido levando-se em consideração a porcentagem da taxa administrativa ofertada. A coluna “valor 

mensal” é o resultado da multiplicação entre o “valor mensal por cargo” e a respectiva quantidade de vagas desse cargo. A coluna “valor mensal total” é conseguida pelo somatório de 

todos os elementos, relativos ao lote, que compõem a coluna “valor mensal”. Por fim, a coluna “valor total (12 meses)” é calculada, para o lote, multiplicando-se por 12 (doze), que é 

a quantidade de meses da vigência contratual, o preço constante na coluna “valor mensal total”. 

  

 ___________, _____ de ________________ de _____ 

 

 ___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa
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ANEXO V - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO INICIAL 
(pertencente ao anexo de Modelo de Proposta de Preços Inicial, devendo ser preenchida para todos os cargos) 

 
 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO 

FUNÇÃO     JORNADA 
SALÁRIO 

HORA 

          

     

I – REMUNERAÇÃO POR 
TRABALHADOR 

    QUANTIDADE 
VALOR 

MENSAL 

  1 Salário     

  2 Adicional Periculosidade    

  3 Adicional Insalubridade    

  4 Hora Extra   

  5 Hora Extra 100%   

  6 Hora noturna adicional   

  7 Adicional Noturno   

  8 Adicional 100%   

          

TOTAL I – REMUNERAÇÃO POR 
TRABALHADOR 

       

     

II – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR % 
VALOR 

MENSAL 

GRUPO A 

1 INSS   

2 SESI ou SESC   

3 SENAI ou SENAC   

4 INCRA   

5 Salário educação   

6 FGTS   

7 
Seguro acidente do 
trabalho 

  

8 SEBRAE   

Total do 
GRUPO A 

    

GRUPO B 

9 Férias     

10 Auxílio doença    

11 Licença maternidade    

12 Licença paternidade    

13 Faltas legais    

14 Acidente de trabalho    

15 Aviso Prévio    

16 13º Salário    

Total do 
GRUPO B 

    

GRUPO C 

17 
Indenizações  - rescisões s/ 
justa causa 

   

Total do 
GRUPO C 

    

GRUPO D 18 

Incidência dos encargos do 
grupo “A” sobre o grupo 
“B” (% do grupo “A” x % do 
Grupo “B”) 
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Total do 
GRUPO D 

    

TOTAL II – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR   

   

     

III – INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR 

DESCONTADO 
DO 

TRABALHADO
R......... 

VALOR 
MENSAL 

  1 Vale Transporte    

  2 Vale Alimentação    

  3 Uniformes   

  4 
BENEFÍCIO CCT ou OUTROS 
CUSTOS 

  

  5 
BENEFÍCIO CCT ou OUTROS 
CUSTOS 

  

  6 
BENEFÍCIO CCT ou OUTROS 
CUSTOS 

  

  7 
BENEFÍCIO CCT ou OUTROS 
CUSTOS 

  

TOTAL III – INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR    

     

IV – SUBTOTAL POR TRABALHADOR   
VALOR 

MENSAL 

TOTAL I – REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR    

TOTAL II – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR    

TOTAL III – INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR    

SUBTOTAL POR TRABALHADOR    

     

V – ADMINISTRAÇÃO INCIDENTE SOBRE SUBTOTAL POR TRABALHADOR % 
VALOR 

MENSAL 

TOTAL ADMINISTRAÇÃO %  

     

VI – TOTAL POR TRABALHADOR ANTES DOS IMPOSTOS   
VALOR 

MENSAL 

TOTAL POR TRABALHADOR ANTES DOS IMPOSTOS    

     

VII – TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO % MENSAL 

  1 PIS   

  2 COFINS   

  3 ISS    

  4     

  5     

TOTAL DOS TRIBUTOS   

     

VIII – TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR % MENSAL 

DIVISOR: 100% - (% TOTAL DOS TRIBUTOS)  --- 

TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR   

(TOTAL POR TRABALHADOR ANTES DOS IMPOSTOS / DIVISOR)     

     

IX – TOTAL MENSAL   

QUANTIDADE 
DE 

EMPREGADOS
........ 

TOTAL 
MENSAL 
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X – TOTAL GLOBAL   Nº DIAS 
TOTAL 

GLOBAL 

         

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIRETORIA DE LOGÍSTICA 

GERÊNCIA DE COMPRAS 

 

Página 52 de 134 

PE 144/2022 

ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA 
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ............................ 
 

Razão social: 

CNPJ:  

Endereço:  

Telefone: 

Endereço eletrônico (e-mail) para contato:  

Objeto:  

Validade da proposta: 90 (noventa) dias. 

 

 

 

DESCRIÇÃO QUANT DE VAGAS 

QUANT 

TOTAL 

DE 

VAGAS 

TAXA 

ADMINISTRATIV

A 

VALOR 

MENSAL 

POR 

CARGO 

VALOR 

MENSAL 

TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

LOCAÇÃO E/OU ADMINISTRACAO 

DE MAO-DE-OBRA 

Analista de Teste Sênior 01 

13  

  

 

Analista Desenvolvedor fullstack PLENO 

Java e Angular 
02   

Analista Desenvolvedor fullstack Sênior: 

Java e Angular 
03   

Analista de Requisitos Sênior 03   

Arquiteto de sistemas Sênior 01   

Analista Desenvolvedor Sênior (linguagem 

PHP / LARAVEL / VUE JS) 
03   

TOTAL   

 

 

OBSERVAÇÃO: A coluna “valor mensal por cargo” refere-se ao custo (por cargo) obtido levando-se em consideração a porcentagem da taxa administrativa ofertada. A coluna “valor 

mensal” é o resultado da multiplicação entre o “valor mensal por cargo” e a respectiva quantidade de vagas desse cargo. A coluna “valor mensal total” é conseguida pelo somatório de 

todos os elementos, relativos ao lote, que compõem a coluna “valor mensal”. Por fim, a coluna “valor total (12 meses)” é calculada, para o lote, multiplicando-se por 12 (doze), que é 

a quantidade de meses da vigência contratual, o preço constante na coluna “valor mensal total”. 
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a) Em atendimento ao disposto no art. 4º do Decreto Municipal 11.245/03, solicito o cadastramento da empresa junto ao SUCAF. 

  

 ___________, _____ de ________________ de _____ 

 

 ___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa 
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ANEXO VII - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

AJUSTADA  
(pertencente ao anexo de Modelo de Proposta de Preços Ajustada, devendo ser preenchida para todos os 

cargos) 
 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO 

FUNÇÃO     JORNADA 
SALÁRIO 

HORA 

          

     

I – REMUNERAÇÃO POR 
TRABALHADOR 

    QUANTIDADE 
VALOR 

MENSAL 

  1 Salário     

  2 Adicional Periculosidade    

  3 Adicional Insalubridade    

  4 Hora Extra   

  5 Hora Extra 100%   

  6 Hora noturna adicional   

  7 Adicional Noturno   

  8 Adicional 100%   

          

TOTAL I – REMUNERAÇÃO POR 
TRABALHADOR 

       

     

II – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR % 
VALOR 

MENSAL 

GRUPO A 

1 INSS   

2 SESI ou SESC   

3 SENAI ou SENAC   

4 INCRA   

5 Salário educação   

6 FGTS   

7 
Seguro acidente do 
trabalho 

  

8 SEBRAE   

Total do 
GRUPO A 

    

GRUPO B 

9 Férias     

10 Auxílio doença    

11 Licença maternidade    

12 Licença paternidade    

13 Faltas legais    

14 Acidente de trabalho    

15 Aviso Prévio    

16 13º Salário    

Total do 
GRUPO B 

    

GRUPO C 

17 
Indenizações  - rescisões s/ 
justa causa 

   

Total do 
GRUPO C 
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GRUPO D 

18 

Incidência dos encargos do 
grupo “A” sobre o grupo 
“B” (% do grupo “A” x % do 
Grupo “B”) 

  

Total do 
GRUPO D 

    

TOTAL II – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR   

   

     

III – INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR 

DESCONTADO 
DO 

TRABALHADO
R......... 

VALOR 
MENSAL 

  1 Vale Transporte    

  2 Vale Alimentação    

  3 Uniformes   

  4 
BENEFÍCIO CCT ou OUTROS 
CUSTOS 

  

  5 
BENEFÍCIO CCT ou OUTROS 
CUSTOS 

  

  6 
BENEFÍCIO CCT ou OUTROS 
CUSTOS 

  

  7 
BENEFÍCIO CCT ou OUTROS 
CUSTOS 

  

TOTAL III – INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR    

     

IV – SUBTOTAL POR TRABALHADOR   
VALOR 

MENSAL 

TOTAL I – REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR    

TOTAL II – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR    

TOTAL III – INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR    

SUBTOTAL POR TRABALHADOR    

     

V – ADMINISTRAÇÃO INCIDENTE SOBRE SUBTOTAL POR TRABALHADOR % 
VALOR 

MENSAL 

TOTAL ADMINISTRAÇÃO %  

     

VI – TOTAL POR TRABALHADOR ANTES DOS IMPOSTOS   
VALOR 

MENSAL 

TOTAL POR TRABALHADOR ANTES DOS IMPOSTOS    

     

VII – TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO % MENSAL 

  1 PIS   

  2 COFINS   

  3 ISS    

  4     

  5     

TOTAL DOS TRIBUTOS   

     

VIII – TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR % MENSAL 

DIVISOR: 100% - (% TOTAL DOS TRIBUTOS)  --- 

TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR   

(TOTAL POR TRABALHADOR ANTES DOS IMPOSTOS / DIVISOR)     
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IX – TOTAL MENSAL   

QUANTIDADE 
DE 

EMPREGADOS
........ 

TOTAL 
MENSAL 

         

     

X – TOTAL GLOBAL   Nº DIAS 
TOTAL 

GLOBAL 
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ANEXO VIII 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. UNIDADE REQUISITANTE:  
 

1.1. Assessoria de Tecnologia da Informação em Saúde – ASTIS. 

 

2. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: 
 

 

3. DATA: 
 

 

4. OBJETO:  
 

4.1. Constitui objeto desta Licitação a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços contínuos de técnicos de análise, desenvolvimento e manutenção de software, por 

meio de alocação de mão de obra exclusiva, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde 

de Belo Horizonte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

documento e seus anexos. 

 

SICA

M 
DESCRIÇÃO QUANT DE VAGAS 

QUANT. 

TOTAL 

DE 

VAGAS 

152 

LOCAÇÃO E/OU 

ADMINISTRACAO 

DE MAO-DE-OBRA 

Analista de Teste Sênior 01 

13 

Analista Desenvolvedor fullstack PLENO 

Java e Angular 
02 

Analista Desenvolvedor fullstack Sênior 

Java e Angular 
03 

Analista de Requisitos Pleno 03 

Arquiteto de sistemas Sênior 01 

Analista Desenvolvedor Sênior 

(linguagem PHP / LARAVEL / VUE JS) 
03 

 

4.2. A descrição das categorias, o quantitativo de trabalhadores, a carga horária diária e o custo 

estimado encontram-se no ANEXO I deste documento. 

 

4.3. A descrição de funções e do perfil adequado para os cargos consta no ANEXO II deste 

documento. 

 

4.4. Os endereços das unidades nas quais os serviços podem vir a ser prestados constam no 

ANEXO III deste documento. 
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5. JUSTIFICATIVA: 
 

5.1. A equipe atual de analistas e desenvolvedores da Prodabel, responsável por sustentar e 

desenvolver sistemas para Secretaria Municipal de Saúde - SMSA, está com sua carteira 

de projetos comprometida, de modo que não é possível assumir novos desenvolvimentos e 

manutenções do parque de sistemas da SMSA, devido ao grande número de demandas em 

tratamento. Posto isso, salienta-se que a Prodabel não tem facilidade de contratação ou 

alocação de novos recursos para ampliar a equipe atual de profissionais que atendem as 

necessidades da SMSA. 

 

5.2. A Secretaria Municipal de Saúde - SMSA possuía um contrato de fábrica de software que 

suportava um portfólio de sistemas de informação como SGR, SIGBASES, HUB, entre 

outros. Este contrato vigorou até 05/12/2021, no entanto, ante à ausência de interesse do 

fornecedor em prorroga-lo, insta necessário que a SMSA busque alternativas para dar 

continuidade no desenvolvimento, manutenção e melhorias de software de saúde. 

 

5.3. Uma das possíveis alternativas seria o uso de contratação por Credenciamento da PBH, 

porém, se mostrou inviável, considerando que teria que ser realizado um dimensionamento 

mais detalhado das funcionalidades necessárias dos sistemas da SMSA e adequá-las à 

métrica de Ponto de Função. A SMSA está com insuficiência de profissionais que possam 

participar do levantamento de requisitos para conversão em Pontos de Função, coordenado 

pela Prodabel. 

 

5.4. Outra questão é que a alternativa de contratação de fábrica de software também não se 

mostrou eficiente em relação a custo e benefício, devido à complexidade dos sistemas na 

SMSA. Como consequência, houve um aumento de prazo considerável nos cronogramas 

de desenvolvimento e implantação dos sistemas, levando à necessidade de diminuição de 

escopo de projetos para que o contrato atual fosse cumprido, prejudicando os objetivos da 

Secretaria Municipal de Saúde –SMSA. 

 

5.5. Desta forma, a Administração optou pela contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços técnico de análise, desenvolvimento e manutenção de software 

utilizando práticas ágeis, on-site, mediante a alocação de mão de obra exclusiva. 
 

5.6. Resta pontuar que a prestação de serviços, objeto deste termo de referência, não gera 

vínculo empregatício entre os trabalhadores da Contratada e a Administração, vedando-se 

qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 

5.7. Por se tratar de prestação de serviços de natureza comum, nos termos do parágrafo único 

do art. 1º da Lei nº 10.520/02, o certame licitatório será realizado na modalidade Pregão, 

em sua forma eletrônica, do tipo menor preço, em conformidade com a lei mencionada. 

 

6. MODALIDADE:  
 

6.1. Pregão Eletrônico. 

 

7. TIPO: 
 

7.1. Menor preço, aferido pelo valor global por lote da contratação. 
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8. VALOR ESTIMADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 
 

8.1. Conforme processo 04.000.776.22.23. 

 

9. DOTAÇÃO(ÇÕES) ORÇAMENTÁRIA(S): 
 

9.1. As despesas decorrentes da presente prestação de serviços serão acobertadas pela(s) 

seguinte(s) dotação(ções) orçamentária(s): 

 

DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 
2302.3401.10.126.117.1395.0003.339040.09.00.80.197 

 

10. DA EXECUÇÃO DO OBJETO: 

 

10.1. A CONTRATADA deverá alocar seus profissionais para trabalho presencial, nas 

dependências da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Av. Afonso Pena, nº 

2336, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, ou nas dependências de outras 

unidades de saúde da SMSA, conforme indicado pela CONTRATANTE. 

 

10.1.1. Durante a prestação dos serviços, a exclusivo critério da CONTRATANTE, os 

profissionais poderão realizar os trabalhos de forma remota, nos termos e 

condições a serem estabelecidos pela SMSA. 

 

10.1.2. A CONTRATADA será responsável por disponibilizar os microcomputadores 

utilizados nos postos de trabalho alocados na execução dos serviços, seja 

presencial ou remoto. 

 

10.1.3. Os microcomputadores fornecidos pela CONTRATADA para instalação nas 

dependências da CONTRATANTE ou do profissional serão inseridos no 

domínio do Active Directory da PRODABEL interveniente técnica da Secretária 

Municipal de Saúde. 

 

10.1.4. Os microcomputadores utilizados nos postos de trabalho deverão possuir 

software antivírus/anti malware premium, de nova geração, recebendo 

atualizações do console de gerenciamento da CONTRATADA ou pela internet. 

 

10.1.5. Os microcomputadores deverão possuir Sistema Operacional com suporte ativo 

do fabricante e mantidos atualizados pela CONTRATADA. 

10.1.6. Caso o Sistema Operacional venha a entrar em End Of Life (EOL), o 

equipamento deverá ser atualizado para a nova versão com suporte do fabricante 

ou substituído pela CONTRATADA. 

 

10.1.7. Todos os softwares instalados nos microcomputadores utilizados nos postos de 

trabalho deverão estar devidamente atualizados e licenciados conforme exigido 

pelo fabricante. 
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10.1.8. Em caso de atividades executadas de maneira remota, a CONTRATADA é 

responsável por disponibilizar a infraestrutura necessária para boa execução das 

atividades. 

 

10.1.9. A CONTRATANTE disponibilizará VPN (Virtual Private Network) para acesso 

externo e seguro à RMI (Rede Municipal de Informática), aos ambientes, 

servidores (aplicação, banco de dados) e aos sistemas em uso pela 

CONTRATADA para a prestação dos serviços, que deverão ser utilizados em 

conformidade com as normas internas da PRODABEL interveniente técnica da 

SMSA. 

 

10.1.10. Os profissionais da CONTRATADA, alocados nos postos de trabalho, deverão 

estar cientes que estarão submetidos a Política de Segurança da Informação da 

PBH (Decreto nº 15.423 de 19 de Dezembro de 2013) e as Instruções 

Normativas que a complementam. 

 

10.1.11. A CONTRATANTE poderá solicitar que os profissionais que estejam atuando 

de forma remota compareçam presencialmente em sua sede e demais unidades 

da SMSA sempre que necessário à execução dos serviços. 

 

10.2. Será realizada entre as partes, reunião para alinhamento da forma de execução dos 

trabalhos, estes a serem estabelecidos em cronograma. A reunião será agendada pela 

CONTRATANTE após a assinatura do contrato.  

 

10.3. O início das atividades ocorrerá imediatamente após o recebimento pela CONTRATADA 

da nota de empenho, devidamente assinada pela CONTRATANTE. 
 

10.4. A solicitação de postos de trabalho à CONTRATADA será feita conforme necessidade 

da CONTRATANTE, formalizada pelo envio de e-mail ou outro documento hábil à 

CONTRATADA. 
 

10.5. Para cada nota de empenho enviada à CONTRATADA, será gerada uma ordem de 

serviço, a ser assinada pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE. 

 

10.6. Em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da solicitação de que trata o 

item 10.4, a CONTRATADA deverá realizar o mapeamento dos profissionais solicitados 

pela CONTRATANTE, apresentando o perfil dos candidatos pré-selecionados, 

juntamente com a documentação que comprove as qualificações exigidas, para aprovação 

pela CONTRATANTE. 
 

10.6.1. A aprovação pela CONTRATANTE ocorrerá em até 10 (dez) dias corridos, e 

consistirá na verificação da conformidade da documentação apresentada com as 

exigências de qualificação e experiência previstas neste termo de referência. 

 

10.6.1.1. Para a comprovação dos critérios de que trata o item anterior, a 

CONTRATANTE poderá realizar diligências a fim de verificar a 

veracidade das informações prestadas. 

 

10.6.2.  A CONTRATANTE poderá, a seu exclusivo critério, realizar entrevista com os 

candidatos pré-selecionados. 
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10.6.3. Caso os perfis selecionados sejam reprovados pela CONTRATANTE, a 

CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar novos perfis 

profissionais; 
 

10.6.4. Quando da aprovação dos profissionais mapeados, a CONTRATANTE emitirá 

ordem de serviço com a data de início dos trabalhos, que ocorrerá no prazo 

máximo de 10 (dez) dias corridos, incluindo o prazo dos trâmites para 

formalização da contratação. 
 

10.6.4.1. A data de término da OS será comunicada pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA, no decorrer de sua execução, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias corridos, observada a vigência do instrumento 

contratual. 

 

10.6.4.2. A ordem de serviço também poderá ser alterada à exclusivo critério da 

CONTRATANTE, por meio de comunicação formal, que dela passe a 

ser parte integrante, para redução de profissionais alocados, respeitada a 

comunicação prévia, conforme estabelecido no item 10.6.4.1. 

 

10.6.5. Novas alocações sempre ocorrerão a partir da emissão de novas ordens de serviço, 

seguindo os procedimentos dispostos nesta cláusula. 

 

10.6.6. O descumprimento dos prazos caracterizará o inadimplemento contratual, parcial 

ou total, e ensejará a aplicação das sanções cabíveis; 

 

10.6.7. Os prazos poderão ser prorrogados mediante justificativa da CONTRATADA e à 

critério da CONTRATANTE. 
 

10.7. Cada posto de trabalho estará em constante avaliação pelas competências abaixo: 
 

10.7.1. Cortesia e comunicação eficaz; 

 

10.7.2. Efetividade nos atendimentos realizados; 

 

10.7.3. Capacidade de analisar a demanda e resolvê-la com eficiência e eficácia, dentro dos 

prazos factíveis; 

 

10.7.4. Capacidade de trabalhar em equipe, com autonomia, pensamento lógico e crítico, 

responsabilidade, criatividade, organizando seu tempo e suas atividades, colaborando com 

os demais envolvidos na solução da questão; 

 

10.7.5. Conhecimentos, experiências e habilidades, conforme perfis e exigências constantes 

neste documento; 

 

10.7.6. Adaptação para mudança de contexto e atuação paralela em diferentes demandas, 

quando necessário intercalá-las; 

 

10.7.7. Cumprimento das normas de atendimento e ao PSP - Processo de Software da PBH. 
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10.7.8. Comportamento ético e profissional. 

 

10.8. O não atendimento a qualquer das competências acima, bem como àquelas descritas 

neste documento, por parte de algum posto de trabalho alocado, possibilitará a aplicação 

de advertência à CONTRATADA. 

 

10.9. A substituição do posto de trabalho poderá ser solicitada a qualquer tempo pela 

Contratante em decorrência de 2 (duas) ou mais advertências, não excluindo a aplicação 

de sanções em caso de repetidas inadequações pela contratada. A Contratante notificará 

a Contratada para prover a substituição do profissional, indicando o afastamento ou a 

permanência do profissional alocado até que se dê a sua substituição. 
 

10.10. A CONTRATANTE definirá se o desligamento do empregado a ser substituído deverá 

ocorrer imediatamente ou se ele continuará atuando no objeto até que ocorra a 

substituição, mediante comunicação formal. 
 

10.11. O prazo e os critérios para seleção de profissional a ser substituído serão os mesmos 

previstos nesta cláusula, em que pese, neste caso, ser permitida a retirada do empregado 

de seu posto de trabalho sem a comunicação prévia de 30 dias. 
 

10.12. No caso de desligamento de empregado alocado na execução do objeto por solicitação 

do mesmo ou da CONTRATADA, a substituição por profissional temporário será a 

critério da CONTRATANTE, até que seja alocado novo empregado com cumprimento 

de todas as etapas e exigências previstas neste termo de referência. 
 

10.14.1. Caso a CONTRATANTE opte por não alocar nenhum profissional temporário até 

que seja alocado novo empregado, não serão faturados os dias em que não houver 

alocação dos respectivos postos de trabalho. 

 

10.13. Todo profissional da Contratada, ainda que temporário, possuirá a qualificação mínima 

exigida, em conformidade com este Termo de Referência. 

 

10.14. A prestação dos serviços objeto deste termo de referência não gera vínculo empregatício 

entre os empregados da CONTRATADA e a SMSA, sendo de responsabilidade 

exclusiva da CONTRATADA todos os encargos tributários e trabalhistas, bem como as 

responsabilidades decorrentes das contratações. 
 

10.15. Os serviços a serem executados pelos empregados alocados nos postos de trabalho serão 

designados e gerenciados por profissionais da Contratante, denominados “líder de área”.  
 

10.17.1. O líder de área será responsável por executar o preenchimento e a emissão dos 

relatórios mensais, conforme padrão a ser estabelecido, listando todas as 

atividades que foram executadas pelos empregados alocados na sua área 

durante o período anterior. 

 

10.17.2. Os relatórios de que trata o item anterior irão compor o termo de aceite para os 

devidos pagamentos. 
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10.17.3. Será responsabilidade do líder da área exigir respeito aos padrões técnicos de 

desenvolvimento de software adotados, bem como acompanhar a qualidade dos 

serviços prestados. 

 

10.17.4. O líder de área realizará gestão da carga horária dos postos de trabalho alocados 

na execução do objeto, verificando o cumprimento da mesma e estabelecendo 

a necessidade de jornada extraordinária, comunicando ao preposto da 

CONTRATADA qualquer descumprimento por parte dos alocados e 

informando ao fiscal do contrato a relação dos dias não trabalhados para fins 

de pagamento. 

 

10.16. Os postos de trabalho terão carga horária de 08 (oito) horas diárias, de acordo com o 

calendário de funcionamento da CONTRATANTE, em dias úteis e horário comercial. 

 

10.18.1. Para efeito desta contratação, entende-se por horário comercial o período 

compreendido entre 08h e 18h, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados. 

 

10.17. A substituição de empregado ausente deverá ocorrer apenas para afastamentos 

superiores ao período de 30 (trinta) dias, e em caso de substituição definitiva do 

profissional. 

 

10.18. Excepcionalmente, a seu exclusivo critério, a CONTRATANTE, poderá determinar a 

execução de atividades, em dia não útil ou fora do horário normal de funcionamento da 

empresa, por um intervalo de tempo denominado “janela”. 

 

10.19. As horas executadas durante a “janela” de tempo serão apuradas e informadas ao 

preposto da CONTRATADA para serem computadas em banco de horas. Estas horas 

poderão ser utilizadas para folgas programadas dos profissionais envolvidos nestas 

atividades, mediante comunicação à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 5 

(cinco) dias úteis, não sendo permitida sua conversão em espécie. 
 

10.21.1. A liberação de folgas programadas dos profissionais da CONTRATADA 

requererá a aprovação pela Contratante. 

 

10.20. A CONTRATADA deverá disponibilizar e implementar sistema de aferição da jornada 

diária de trabalho dos empregados, bem como providenciar a confirmação da frequência 

dos profissionais, de modo a demonstrar, mensalmente, o cumprimento do horário 

determinado pela CONTRATANTE. 

 

11. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: 

 

11.1. Habilitação Jurídica conforme art. 28 da Lei 8.666/93: 
 

11.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

11.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 



           SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA  

ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAUDE – ASTIS 

   

   

 
  

Página 64 de 134 

 

11.1.3. Inscrição do ato constitutivo e alterações subsequentes no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício;  

 

11.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

Observação: Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto 

ou contrato social em vigor, o documento de constituição da empresa, 

acompanhado da(s) última(s) alteração(ões) referente(s) à natureza da atividade 

comercial e à administração da empresa, ou a última alteração consolidada. 

 

11.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista conforme art. 29 da Lei 8.666/93: 
 

11.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

11.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

11.2.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e 

Municipal do domicílio ou sede do interessado, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

 

11.2.4. 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. 

 

11.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante apresentação de certidão, nos termos do Título VII-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

 

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

11.3.1. Considerando o valor estimado para o certame, a Secretaria Municipal de Saúde, 

agindo com acuidade, visando resguardar o interesse público e a segurança da 

futura contratação julgou ser prudente a exigência da comprovação da 

qualificação técnica das empresas por meio da apresentação de atestado(s) de 

Capacidade Técnica, que comprovem que o Licitante fornece ou forneceu bens de 

natureza compatível com o objeto, no quantitativo mínimo de 50% (cinquenta por 

cento) do previsto. 

 

11.3.2. Tal exigência possibilita uma segurança mínima necessária na contratação e 

assegura a ampla competitividade. O atendimento à exigência permite a 

comprovação da capacidade produtiva do Licitante. Caso contrário, o 

desatendimento poderá colocar em risco a execução do contrato. 
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11.3.3. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprovando que o Licitante presta ou prestou serviços de 

natureza compatível com o objeto deste pregão, e que represente no mínimo 50% 

da quantidade prevista. 

 

11.3.3.1. Será permitido o somatório de atestados para efeito da comprovação 

do subitem 11.3.3. 

 

11.3.3.2. Por meio do(s) Atestado(s), o Licitante deverá comprovar, ainda, que 

possui experiência de, no mínimo, 3 (três) anos no mercado do objeto 

de que trata o processo licitatório, em quantidades compatíveis com o 

disposto no item 11.3.1. 

 

11.3.3.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 

contrato ou se decorrido, pelo menos, 1 (um) ano do início de sua 

execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior. 

 

11.3.3.4. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, é admitida 

a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não 

contínuos, não havendo a obrigatoriedade dos 3 (três) anos serem 

ininterruptos. 

  

11.3.4. Os atestados exigidos no subitem anterior para serem aceitos, deverão possuir as 

seguintes características, prazos e quantidades: 

a. Descrição dos postos de trabalho; 

b. Tempo de execução da prestação dos serviços (data de início e fim); 

c. Data de emissão do atestado; 

d. Indicar se os serviços foram realizados de forma satisfatória; 

e. Identificação do Contratante e assinatura de seu representante legal. 

 

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

Órgão(s) ou da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá(ão) conter carimbo 

do CNPJ do(s) mesmo(s) ou outra informação que permita a devida identificação 

do emitente. 

  

10.3.6. O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s) em nome da 

empresa, com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do Licitante. 

 

10.3.7. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo próprio 

Licitante. 

 

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

11.4.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 

domicílio da pessoa física, quando for o caso. 

  

10.4.1.1. Na hipótese em que a certidão para recuperação judicial ou extrajudicial 

for positiva, deve o Licitante apresentar comprovante da 
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homologação/deferimento, pelo juízo competente, do plano de 

recuperação em vigor. 

 

11.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício 

Social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação 

financeira do Licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, devendo ser observados os subitens abaixo para o devido 

enquadramento. 

  

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

Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social, 

assim apresentados: 

a. Publicados em Diário Oficial; ou 

b. Publicados em Jornal; ou 

c. Por fotocópia do livro Diário, devidamente registrado/autenticado 

na Junta Comercial da sede ou domicílio do Licitante ou registrado 

no órgão de registro equivalente, inclusive com os Termos de 

Abertura e de Encerramento; ou 

d. Na forma de escrituração contábil digital (ECD) instituída pela 

Instrução Normativa da RFB nº 1.420 de 19/12/2013 e suas 

alterações. 

  

11.4.2.2. As empresas com menos de um ano de existência, desde que não 

enquadradas no art. 1.065 do Código Civil, devem apresentar Balanço 

de Abertura devidamente registrado/autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio do Licitante ou registrado no órgão de registro 

equivalente. 

 

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

Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social 

deverão estar assinadas por Contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrados no Conselho Regional de 

Contabilidade. 

 

11.4.3. Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes 

da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitado o Licitante que 

apresentar resultado igual ou maior que 1 (um), em todos os índices aqui 

mencionados: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

  

LC = Ativo Circulante 

         Passivo Circulante 

 

a. O Licitante que apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer dos 

índices referidos no subitem acima deverá comprovar patrimônio líquido ou 

capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor da proposta. 
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b. Reserva-se ao pregoeiro o direito de efetuar os cálculos, caso o memorial dos 

cálculos dos índices não seja apresentado. 

 

11.5. Declarações: 
 

11.5.1. Declaração expressa de que o Licitante não emprega trabalhador menor nas 

situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República. 

 

12. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: 
 

12.1. Critério de julgamento: menor preço, aferido pelo valor global da contratação. 

 

12.2. A proposta de preços deverá conter: 

 

12.2.1. Razão Social, n.º do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do licitante; 

 

12.2.2. Modalidade e número da licitação; 

 

12.2.3. Descrição sucinta da prestação do serviço conforme este documento e seus 

anexos; 

 

12.2.4. Valor total anual do serviço, discriminando o mensal e o valor da taxa 

administrativa. 

 

12.2.4.1. O valor mensal deve ser apresentado em moeda corrente nacional, em 

algarismo com no máximo 04 (quatro) casas decimais. 

 

12.2.4.2. O valor global deve ser apresentado em moeda corrente nacional, em 

algarismo e por extenso, com no máximo 02 (duas) casas decimais. 

 

12.2.4.2.1. Quando o valor global resultar em valor com mais de 2 (duas) 

casas decimais, o valor deverá ser adequado ao limite de duas 

casas decimais, considerando o arredondamento matemático. 

 

12.2.5. Declaração de validade da proposta de 90 (noventa) dias, contados da assinatura; 

 

12.3. A proposta de preços deverá observar: 

 

f. O modelo de Planilha de Composição de Preços disposto na Instrução de Serviço 

SMFA nº 02 de 31/10/2017 e no Anexo V deste documento será disponibilizado em 

formato de excel, disponibilizada no site do licitacoes-e.com.br, sistema do Banco do 

Brasil. 

 

a.1. É uma planilha "virgem" que não possui travas ou células bloqueadas. A Secretaria 

reforça que é de responsabilidade do Licitante o TOTAL preenchimento dos dados, 

fórmulas, entre outros, bem como a adequação para o lote escolhido pela empresa. 

 

a.2. A Planilha de Composição de Preços deve refletir o efetivo encargo financeiro que 

decorre dos componentes de custos que oneram a execução do serviço, de modo a 
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tornar factível a análise de aceitabilidade/exequibilidade de sua proposta pela 

Administração. Assim, o Licitante poderá adequar a planilha conforme a necessidade, 

observando o disposto neste documento. 

 

g. Os salários definidos pela Administração e todas as despesas obrigatórias pela 

Convenção Coletiva de Trabalho de cada categoria e legislação vigente. 
 

h. Conforme o art. 4º do Decreto Municipal nº 17.333, de 16 de abril de 2020, da 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (publicado no Diário Oficial do Município – 

DOM/PBH – em 17/04/2020), que define a taxa administrativa máxima de 7% (sete 

por cento) para os contratos de prestação de serviços de mão de obra terceirizada. 

 

i. Para o cálculo da taxa de administração, há incidência sobre, apenas, os módulos de 

remuneração, encargos sociais e trabalhistas e insumos. 

 

j. As orientações do Tribunal de Contas da União (TCU)2 quanto à não inclusão de 

tributos, como IRPJ e CSLL, sobre o faturamento. 

 

12.4. Os preços ofertados devem ter como referência os praticados no mercado para pagamento 

em até 30 (trinta) dias e devem cobrir todas as despesas inerentes à execução da prestação 

do serviço, tributos, encargos, custos financeiros e demais ônus que porventura possam 

incidir sobre a contratação. 

 

13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

13.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo serviço objeto do presente 

contrato, nas seguintes condições: 

 

13.1.1. O pagamento pelo serviço prestado ocorrerá na forma de reembolso, conforme 

Planilha de Composição de Preços, e será realizado mensalmente no prazo de até 

30 (trinta) dias após a apresentação da fatura devidamente atestada, desde que 

atendidas completamente às exigências deste termo e de seus anexos, e 

apresentados os documentos fiscais pertinentes. Eventuais problemas no 

faturamento que impliquem na substituição da nota fiscal/fatura resultarão na 

abertura de nova contagem do prazo de pagamento. 

 

13.1.1.1. A primeira fatura deverá ser emitida somente após a efetiva prestação 

dos serviços nas unidades da SMSA. 

 

13.1.2. O pagamento previsto no item acima ocorrerá mediante comprovação dos serviços 

executados, bem como do pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários 

realizados pela Contratada, em conformidade com disposto na Instrução de 

Serviço SMFA nº 02 de 31/10/2017, devendo a CONTRATADA apresentar: 

 

f. Até o dia 20 (vinte) do mês subsequente, os processos de pagamento de todos 

os eventos previstos na Instrução de Serviço SMFA nº 02 de 31/10/2017, 

devidamente instruídos com as documentações comprobatórias da execução 
                                                           
2 Tribunal de Contas da União - Acórdãos nº 1.597/2010 - Plenário, 1.319/2010 - 2ª Câmara, 1.696/2010 - 2ª 

Câmara, 1.442/2010 - 2ª Câmara, 38/2018 - Plenário. 



           SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA  

ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAUDE – ASTIS 

   

   

 
  

Página 69 de 134 

 

da prestação de serviços, bem como as Notas Fiscais/Faturas relativas ao 

período compreendido entre o 1º (primeiro) e o último dia útil do mês anterior. 

 

▪ A partir da competência abril/2022, os órgãos públicos (Administração 

Direta, Autarquias e Fundações) ficaram obrigados a enviar o EFD-REINF 

(referente à retenção de INSS de empresas prestadoras de serviço). Sendo 

assim, a Nota Fiscal deverá ser emitida no limite do dia 20 (vinte), estipulado 

na cláusula, sob pena de impactar diretamente no pagamento dos impostos e 

causar o repasse à empresa das multas decorrentes do atraso, conforme 

disposto na cláusula 13.1.4.1. 

 

g. A comprovação do evento “PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E 

ENCARGOS” ocorrerá por meio de: 

 

▪ Cópias das folhas de pagamento, legíveis e em ordem alfabética, relativa ao 

mês de efetiva prestação do serviço, com os respectivos comprovantes de 

crédito bancário (nominal), para comprovação de pagamento dos salários; 

 

▪ Cópias da Guia de Recolhimento do FGTS – GRF e da Guia de Previdência 

Social – GPS, com respectivos comprovantes de pagamento. 

 

▪ Cópia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

e Informações à Previdência Social contendo a Relação de Trabalhadores – 

RE, Relação Tomador Obra – RET, comprovante de declaração à 

Previdência Social e o protocolo de conectividade (social) de envio. 

 

▪ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CND), válida, emitida pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. 

 

h. Os encargos do grupo II – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR 

TRABALHADOR, itens B, C e D, previstos na Instrução de Serviço SMFA 

nº 02 de 31/10/2017, serão faturados à parte, quando da sua ocorrência. Este 

faturamento somente será aceito mediante apresentação dos 

comprovantes/recibos originais de pagamento acompanhados de cópia 

autenticada ou de cópia simples que será autenticada por servidor responsável. 

Além da comprovação do pagamento dos encargos e verbas rescisórias, 

quando for o caso, a CONTRATADA deverá apresentar relatório descritivo 

dos encargos calculados e dos impostos. 

 

i. O grupo II – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR 

TRABALHADOR, item B, são aqueles legais decorrentes de auxílio 

enfermidade, faltas legais, licenças maternidade e paternidade, acidente de 

trabalho e aviso prévio. 

 

j. Todos os documentos relacionados nas alíneas “a”, “b” e “c” do item anterior 

deverão ser referentes à competência (mês) de prestação de serviço. 
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13.1.3. A CONTRATADA deverá emitir folhas de pagamentos e guias de recolhimento 

das obrigações previdenciárias e sociais específicas dos profissionais lotados na 

prestação do serviço objeto do Contrato. 

 

13.1.4. A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal na modalidade eletrônica, em 

conformidade com a legislação vigente, especialmente as Portarias 08/2009 e 

10/2009 da então denominada Secretaria Municipal de Finanças. 

 

13.1.4.1. O atraso na apresentação do faturamento que venha a implicar no 

respectivo atraso no recolhimento da importância retida para o INSS 

com acréscimos legais, acarretará o repasse dos citados acréscimos à 

CONTRATADA. 

 

13.1.4.2. Eventuais faltas verificadas na frequência do período faturado serão 

descontadas na fatura do período imediatamente subsequente. 

 

13.1.4.3. Poderá ser atrasado o pagamento de qualquer fatura que contrarie as 

especificações contidas na Nota de Empenho ou Proposta apresentada, 

sem qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

 

13.1.5. Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas como de responsabilidade 

da CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, parcelas 

de pagamentos contratuais ou eventuais créditos em caso de dano de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

13.1.6. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, poderá ser 

descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE. 

 

13.1.7. A frequência do último período mensal do Contrato será considerada no último 

faturamento que só ocorrerá após o último dia efetivo da prestação de serviço. 

 

13.1.8. Os valores reembolsados pelo CONTRATANTE, mediante apresentação de 

comprovantes e observados os limites de valores totais apresentados na Planilha 

de Composição de Preços, serão os seguintes: 

 

13.1.8.1. Vale Transporte: [custo total mensal do vale transporte] = [quantidade 

de trabalhadores] x [nº de vales/dia] x [tarifa(s) vigente(s)] x [nº de dias 

trabalhados] – [6% sobre o valor do salário mensal]. 

13.1.8.2. Vale Alimentação/Refeição/Outros: [custo total mensal do benefício] 

= [quantidade de trabalhadores] x [1(um) benefício/dia] x [valor 

conforme convenção] x [nº de dias trabalhados] – [20% sobre o valor 

mensal do benefício]. 

 

13.1.9.  As horas extras, eventualmente realizadas, mediante expressa autorização da 

CONTRATANTE, emitida pelo Fiscal e/ou Gestor do Contrato, serão pagas 

mediante o reembolso dos valores correspondentes, desde que devidamente 

apuradas e comprovadas. 
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13.1.10. É vedado substituir o vale alimentação/refeição/outros e vale transporte por 

dinheiro ou crédito equivalente em conta, com exceção apenas para o primeiro 

mês de trabalho do profissional. Caso a situação persista, o valor dos mesmos 

não será reembolsado e serão aplicadas as sanções previstas. 

 

13.1.11. A CONTRATADA encaminhará as notas fiscais/faturas juntamente com a Nota 

de Empenho e a comprovação do recolhimento de todos os encargos sociais, 

previdenciários, tributários e a regularidade da situação dos trabalhadores à 

DIEP – Diretoria Estratégica de Pessoas, que conferirá, atestará, e remeterá à 

Diretoria de Orçamento e Finanças, para pagamento. 

 

13.1.11.1. A regularidade da situação dos trabalhadores será comprovada 

mediante a apresentação dos documentos relacionados no item 13.1.2 

e outros documentos legalmente exigíveis e relativos aos mesmos 

que, a critério da Secretaria, deverão instruir o processo de 

pagamento, desde que relativos aos serviços prestados ou aos 

trabalhadores envolvidos. 

 

13.1.12. Em caso de constatação de irregularidades, a CONTRATADA deverá saná-las 

em até 5 (cinco) dias úteis. 

 

13.1.13. O desconto referente ao serviço não prestado ou valor faturado indevidamente 

será realizado na fatura do mês subsequente ao da ocorrência, salvo no último 

mês da prestação do serviço, onde o desconto ocorrerá na mesma fatura. 

 

13.1.14. Os pagamentos serão feitos mediante à ocorrência do fato gerador e observados 

os valores e cálculos apresentados Planilha de Composição de Preços, para cada 

tipo de evento. 

 

13.1.15.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e 

o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = 
(6 / 100) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

                                                           365 

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

 

14.1. Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 
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14.2. Atender, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a convocação para retirada da(s) 

Nota(s) de Empenho. 

 

14.2.1.  Em caso de omissão, recusa ou protelação em acusar o recebimento da Nota 

de Empenho, o prazo de entrega iniciar-se-á a partir do terceiro dia útil 

subsequente à data de envio da Nota de Empenho. 

 

14.3. Providenciar a imediata correção das irregularidades, se houver, apontadas pelo 

Contratante, quanto à execução do fornecimento. 

 

14.4. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao 

Contratante ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa do seu preposto ou terceiros 

a seu serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo Contratante. 

 

14.5. Executar os serviços com alto padrão de qualidade, respeitando os prazos fixados ou 

acordados e as obrigações pactuadas a partir deste documento e seus anexos. 

 

14.6. A CONTRATADA deverá manter, na execução dos serviços contratados, pessoal 

qualificado, que satisfaça às condições requeridas pela natureza das tarefas e indicadas 

neste documento, respondendo por quaisquer danos e/ou prejuízos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros. 

 

14.7. A CONTRATADA deverá fornecer crachá de identificação funcional aos profissionais e 

assegurar o seu uso. 

 
14.8. A CONTRATADA deverá informar à DIEP – Diretoria Estratégica de Pessoas a 

necessidade de novas contratações, respeitando sempre a qualificação profissional 

exigida. 

 
14.9. Apresentar à CONTRATANTE Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, nos primeiros 

15 (quinze) dias após o início da prestação de serviço, bem como realizar exames 

específicos previstos na NR-07 da Portaria 3214 da Secretaria de Trabalho do Ministério 

da Economia. 

 

14.10. Manter preposto na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com endereço comercial 

e poderes para representá-la na solução de todos os problemas, controvérsias e 

encaminhamentos necessários à execução dos serviços, disponibilizando números de 

telefones fixo e celular para atendimento. 

 

14.10.1. Credenciar representante da empresa junto à CONTRATANTE, para 

supervisionar e gerenciar a execução do serviço contratado, receber 

notificações e outras solicitações. 

14.10.2. O representante da empresa deverá organizar visitas programadas aos locais de 

trabalho, no mínimo, uma vez por mês, para atender às demandas e dúvidas 

dos funcionários. 
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14.11. Remunerar os funcionários de acordo com os salários definidos na Planilha de 

Composição de Preços, cumprindo todas as legislações vigentes e concedendo aos seus 

funcionários os direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e na 

Convenção Coletiva da Categoria (CCT). 

 

14.11.1. Pagar os trabalhadores contratados em agência bancária situada no Município 

de Belo Horizonte e em conformidade com a legislação trabalhista vigente. 

 

14.12. Fornecer os vales-transportes e os vales-alimentação/refeição/outros, imediatamente no 

ato da contratação e antecipadamente ao evento, na quantidade correspondente ao 

número de dias de efetivo trabalho previsto para o mês subsequente, respeitando o 

calendário mensal. 

14.12.1. É vedada a substituição dos mesmos por dinheiro ou crédito em conta, com 

exceção apenas para o primeiro mês de trabalho do profissional. 

 

14.13. Pagar os adicionais de insalubridade e periculosidade aos funcionários que deles façam 

jus, nos termos da legislação trabalhista, da medicina e segurança do trabalho e normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

14.13.1. Os custos com os adicionais de insalubridade, previamente não caracterizados, 

podem ser identificados durante a execução contratual e inseridos na Planilha 

de Custos e Formação de Preços. 

 

14.13.2. Realizar, às suas expensas, perícia a cargo de Médico do Trabalho ou 

Engenheiro do Trabalho, registrados no MTE, para averiguar a caracterização 

e classificação de insalubridade ou periculosidade não especificada na Planilha 

de Composição Preço. 

 

14.14. Controlar a frequência dos trabalhadores designados para a prestação de serviços de 

acordo com as legislações vigentes do Ministério do Trabalho, bem como providenciar 

a confirmação da frequência dos profissionais junto ao gestor local da 

CONTRATANTE, que atua como Apoio de Fiscal, por meio de relatório do sistema ou 

equivalente. 

 

14.14.1. É permitida a flexibilização dos horários de trabalho, conforme necessidade da 

CONTRATADA, desde que cumprida a jornada mensal. 

 

14.14.2. O trabalhador poderá compensar a sua jornada diária em caso de horas 

excedidas ou faltantes. Essa compensação deverá ocorrer dentro do mesmo 

mês. Sendo a hora excedente registrada na última semana do mês, o 

profissional poderá gozar das horas nos meses subsequentes, observando as 

regras estabelecidas pela CONTRATADA. 

 

14.14.3. Considerando que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) instituiu que a 

atividade pode ser executada por meio do teletrabalho, o trabalhador poderá 

adotar tal modalidade, desde que previamente autorizado pela 

CONTRATANTE. 

 

14.14.4. Assegurar que seus trabalhadores não realizem horas-extras sem prévia 

autorização formal do CONTRATANTE. 
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a) De forma eventual, fica admitida o pagamento de horas-extras, mediante 

expressa autorização prévia da Subsecretaria de Orçamento, Gestão e 

Finanças - SUOGF/SMSA, encaminhada à CONTRATADA por meio do 

Fiscal e/ou Gestor do Contrato. 

 

14.15. É de responsabilidade da CONTRATADA o controle dos quantitativos dos postos de 

trabalho alocados nessa prestação de serviços. 

 

14.16. Prover pessoal para, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, substituir qualquer 

um dos trabalhadores cujo desempenho, conduta moral ou profissional seja considerada 

prejudicial, inconveniente ou insatisfatória ao interesse do serviço, sem quaisquer ônus 

para a CONTRATANTE. 

 

14.16.1. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para substituir o 

posto de trabalho, contadas a partir da notificação da CONTRATANTE. 

 

14.17. Prover pessoal para, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, substituir qualquer 

um dos trabalhadores, em caso de rescisão, sem quaisquer ônus para a 

CONTRATANTE e observados os quantitativos de postos de trabalho alocados e 

implantados na contratação. 

 

14.17.1. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para substituir o 

posto de trabalho, contadas do último dia trabalho do profissional. 

 

14.17.2. A CONTRATADA deverá definir o local de cumprimento do aviso prévio do 

profissional, caso a situação requeira, responsabilizando-se pelo provimento do 

pessoal no prazo estipulado no subitem anterior. 

 

14.18. Prover pessoal para, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, substituir 

temporariamente trabalhadores licenciados ou em gozo de férias regulamentares, em 

caso de período superior a 30 (trinta) dias, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE. 

 

14.18.1. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para substituir o 

posto de trabalho, contadas a partir da notificação da CONTRATANTE. 

 

14.18.2. Na impossibilidade justificada de substituição do trabalhador no prazo 

supramencionado, a CONTRATANTE se resguarda o direito de proceder ao 

devido desconto dos dias e horas em que o posto de trabalho ficou descoberto. 

 

14.18.3. Fica vedada a prorrogação da jornada de trabalho (dobra), na impossibilidade 

de substituição de trabalhador faltoso. 

 

14.19. O planejamento da escala de férias dos profissionais deverá ser elaborado de forma a 

não prejudicar o andamento dos trabalhos habituais, com análise prévia da Secretaria 

Municipal de Saúde, observado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do início do 

primeiro período de férias da escala. 
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14.20. Zelar pela disciplina de seus trabalhadores, sendo vedadas a eles, dentre outras, as 

seguintes condutas: 

 

14.20.1. Qualquer tipo de jogo, venda de produtos, circulação de listas, rifas e pedidos 

de qualquer natureza. 

 

14.20.2. Utilizar ou colocar em funcionamento máquinas e aparelhos de propriedade do 

CONTRATANTE, abrir armários, gavetas ou invólucros de qualquer espécie 

sem prévia autorização do gerente da unidade competente, quando não 

estiverem relacionados ao seu trabalho. 

 

14.20.3. Consumir e/ou guardar drogas ou bebidas alcóolicas nas dependências da 

CONTRATANTE. 

 

14.20.4. Realizar serviços e/ou atividades, dentro das dependências do 

CONTRATANTE, que não sejam relativas ao objeto do contrato. 

 

14.21. Garantir a não violação de documentos e o sigilo de assuntos da CONTRATANTE 

colocados ao alcance dos trabalhadores alocados na prestação de serviços, respondendo 

por todo e qualquer dano causado ao CONTRATANTE. 

 

14.22. Responsabilizar-se por danos causados aos equipamentos e/ou outros bens de 

propriedade da CONTRATANTE, ou de terceiros, ocasionados por seus funcionários, 

em virtude de dolo ou culpa, quando na execução do objeto contratado. 

 

14.23. Os requisitos de experiência, observados no Anexo II, deverão ser comprovados por 

meio dos registros na CTPS (Carteira do Trabalho e Previdência Social) ou, ainda, por 

meio de declarações ou atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado que comprovem ter o profissional desempenhado serviços compatíveis com os 

quais estará sendo alocado. 

 

14.24. A escolaridade de cada profissional, observadas as exigências no Anexo II, deverá ser 

comprovada, mediante apresentação de diploma ou certificado emitido por instituição 

de ensino legalmente credenciada pelo Ministério da Educação. 

 

14.25. Fornecer à CONTRATANTE o cadastro dos trabalhadores em ordem alfabética, 

inclusive dos reservas, constando: o nome e endereço completo dos trabalhadores, 

telefone, categoria/função, salário, data de admissão, horário de trabalho, unidade em 

que trabalha, recebimento ou não de insalubridade, data de nascimento, filiação, CPF e 

nº da carteira de identidade para cadastro e controle da SMSA, em formato Excel por 

meio de CD/DVD/Pen Drive ou via e-mail, respeitando os prazos abaixo: 

 

a. Até o 5º (quinto) dia útil do início da prestação de serviços; 

 

b. Até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, os dados relativos aos novos trabalhadores, aos 

substitutos, estes com respectivo período previsto, e demais alterações na prestação 

de serviços no mês anterior, sempre que solicitado pela CONTRATANTE. 
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14.25.1. Outros dados poderão ser solicitados pela CONTRATANTE a qualquer 

momento, em prazo de entrega a ser definido no respectivo pedido. 

 

14.26. Responsabilizar-se pelo pagamento regular dos salários, encargos sociais, 

previdenciários, securitários, tributários e quaisquer outros que incidam ou venham a 

incidir sobre o pessoal necessário à execução do contrato. 

 

14.26.1. Comprovar mensalmente o recolhimento de todos os encargos sociais, 

previdenciários, tributários e a regularidade da situação dos trabalhadores 

alocados na prestação do serviço, em especial, emitir folhas de pagamento e 

guias de recolhimento das obrigações previdenciárias e sociais específicas dos 

trabalhadores alocados na prestação dos serviços. 

 

14.27. Tomar todas as providências e assumir as obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho, quando estas situações ocorrerem com os 

profissionais contratados pela CONTRATADA, estando estes no desempenho dos 

serviços objeto deste documento e ocorrerem nas dependências da CONTRATANTE. 

 

14.28. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação. 

 

14.29. Apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, comprovação de 

cumprimento das obrigações sociais, previdenciárias, securitárias, tributárias e 

quaisquer outras. 

 

14.30. Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade verificada. 

 

14.31. Submeter-se às normas e determinações da CONTRATANTE no que se refere à 

execução do contrato. 

 

14.32. Realizar, quanto solicitado pela CONTRATANTE, vistorias diurnas e noturnas nos 

setores de trabalho para averiguação de possíveis irregularidades, com emissão do 

Termo de Vistoria. 

 

14.33. Cumprir o disposto na Portaria nº 3.214/78, que aprova as Normas Regulamentares – 

NR – do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho e Emprego, 

relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, da Secretaria de Trabalho do Ministério 

da Economia, no tocante às exigências para a preservação da saúde e integridade dos 

trabalhadores. 

 

14.34. Manter na execução dos serviços trabalhadores maiores de 18 (dezoito) anos. 

 

14.35. Manter em arquivos de sua responsabilidade, para eventual comprovação à 

CONTRATANTE sempre que solicitado: 

 

14.35.1. Comprovantes de treinamento operacional e de segurança do trabalho tanto 

admissional quanto periódicos, registrando em formulário próprio, constando 

dia, horário, conteúdo dos treinamentos, assinatura dos participantes e devida 

identificação do instrutor. 
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14.35.2. Comprovante de fornecimento de EPI para aqueles funcionários que devam 

usá-los por força de lei ou Convenção Coletiva de Trabalho. 

 

14.35.3. Cópia da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT. 

 

14.35.4. Estatística/registro dos acidentes de trabalho por função/atividade com as 

causas, agente causador, dias de afastamento e medidas corretivas e 

preventivas adotadas. 

 

14.35.5. Comprovante de funcionamento/treinamento da(s) Comissão(ões) Interna(s) 

de Prevenção de Acidentes (CIPA) e de treinamento da(s) mesma(s), constando 

carga horária, assinatura do trabalhador treinado, programação do treinamento, 

entidade promotora e assinatura do(s) instrutor(es) a cada gestão da CIPA. 

 

14.36. Comunicar ao INSS através da CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) quaisquer 

acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, quando ocorrerem, mesmo em caso de 

acidentes sem afastamentos. 

 

14.36.1. Todo acidente ocorrido dentro das dependências da Secretaria Municipal de 

Saúde, e de suas unidades de saúde, independente da sua gravidade, deverá ser 

comunicado à CONTRATANTE, indicando suas causas e as medidas adotadas. 

 

14.37. Promover ações objetivando aplicar medidas previstas no PPRA e no PCMSO. 

 

14.37.1. Apresentar cópias, sempre que solicitado, do PPRA – PROGRAMA DE 

PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS e suas revisões anuais. 

 

14.37.2. Apresentar cópias, sempre que solicitado, do PCMSO – PROGRAMA DE 

CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL e suas revisões anuais, 

além de indicar médico coordenador do respectivo programa em atendimento à 

NR-07 da Portaria 3214 da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, 

mantendo este local para encaminhamento dos trabalhadores com possíveis 

acometimentos à saúde originados pela exposição aos riscos nos processos de 

trabalho. 

 

14.38. Apresentar, sempre que solicitado, comprovante de imunização, conforme previsto no 

Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. 

 

14.39. No tocante ao Equipamento de Proteção Individual – EPI, a CONTRATADA deverá 

fornecer aos funcionários os EPI’s para aqueles que devam usá-los por força de lei ou 

Convenção Coletiva de Trabalho, e tomar as seguintes medidas: 

g. Exigir seu uso. 

h. Fornecer aos empregados somente equipamentos aprovados pelo órgão nacional 

competente em segurança e saúde no trabalho. 

i. Orientar e treinar os empregados sobre o uso guarda e conservação adequados. 

j. Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado. 

k. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. 

l. Comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade observada.   
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14.40. Realizar, às suas expensas, os treinamentos necessários para que os profissionais 

alocados nos postos de trabalho, mantenham-se atualizados e tecnicamente capazes de 

executar demandas de tecnologia advindas do objeto desta contratação 

14.40.1. Responsabilizar-se pela disseminação das informações e treinamentos 

recebidos da CONTRATANTE – PBH, ou dos órgãos por ela indicados, 

aos componentes da equipe de trabalho, cuidando para que sejam 

disseminadas no seu real conteúdo e intenção. 

14.41. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas neste edital, em cumprimento ao disposto no Inciso 

XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 

 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
 

15.1. Acompanhar e fiscalizar o fornecimento contratado, por meio da Gerência de Apoio 

Técnico à Saúde conjuntamente com as gerências demandantes dos itens. 

 

15.2. Pagar no vencimento a fatura apresentada pela Contratada correspondente ao 

fornecimento. 

 

15.3. Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou 

irregularidades encontradas na execução do fornecimento. 

 

15.4. Fiscalizar a manutenção pela Contratada, das condições de habilitação e qualificação 

exigidas neste edital, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 

8.666/93. 

 

15.5. Responsabilizar-se pelo acompanhamento, gerenciamento, fiscalização e execução do 

Contrato. 

 

15.5.1. O contrato será fiscalizado e acompanhado pelo fiscal e gestor a serem designados 

pela Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do Decreto nº 15.185/13. 

 

15.6. Executar mensalmente o acompanhamento da execução dos serviços, efetuando 

pagamentos e descontos devidos, sem prejuízo das demais sanções. 

 

15.7. Conferir as faturas apresentadas pela CONTRATADA e, após aprovadas e integralmente 

validadas, preparar e instruir processo de pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos. 

 

15.8. Pagar, no vencimento, a fatura correspondente à prestação de serviços efetivamente 

executados, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências contratuais. 

 

15.9. Notificar ou comunicar à CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir 

defeitos ou irregularidades encontradas na prestação dos serviços, inclusive para 

constituir em mora quanto às obrigações relativas à apresentação dos documentos 

necessários à realização dos pagamentos devidos. 
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15.10. Comunicar à CONTRATADA os danos porventura causados por seus trabalhadores no 

âmbito da Administração, requerendo a sua reparação. 

 

15.11. Prestar as informações e esclarecimentos necessários, com clareza, à CONTRATADA, 

para a execução dos serviços. 

 

15.12. Zelar pelo cumprimento dos atos relativos às obrigações que assumir contratualmente, 

bem como pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento do 

contrato em que figure como parte. 

 

15.13. Fiscalizar as condições de habilitação e qualificações da CONTRATADA, exigidas no 

edital, durante toda a execução do contrato, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII 

do artigo 55 da Lei 8.666/93 e do Decreto 15.185/2013. 

 

15.14. Indicar formalmente, à CONTRATADA, as suas equipes de Fiscalização e de 

supervisão dos serviços. 

 

15.15. Solicitar, a qualquer tempo, o afastamento de qualquer profissional, prestador de 

serviços, da CONTRATADA, cujo comportamento ou capacidade técnica, seja julgado 

inconveniente ou esteja em desconformidade com as disposições contratuais e legais. 

 

15.16. Solicitar formalmente à CONTRATADA, quando julgar necessário, que tome 

providências para que seus empregados ocupantes dos postos de trabalho descritos neste 

documento realizem treinamentos para aperfeiçoamento em conhecimentos técnicos 

que sejam necessários para o desenvolvimento das atividades e qualidade dos serviços 

prestados. 

 

16. PRAZO DE IMPLANTAÇÃO: 

 

16.1. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 

assinatura do contrato, para a implantação dos postos de trabalho necessários à plena e 

efetiva execução dos serviços. 

 

17. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 

 

17.1. Homologada a licitação será firmado contrato com o licitante vencedor do presente pregão 

nos termos da minuta de contrato, que conterá, dentre suas cláusulas, as de Obrigações da 

Contratada, Obrigações do Contratante, Prazo e Local de Entrega, Condições de 

Recebimento do(s) Produto(s) e Condições de Pagamento. 

17.1.1.É condição para a celebração do contrato a manutenção de todas as condições 

exigidas na habilitação.  

17.2. O presente contrato terá vigência de 24 (vinte e quarto) meses, contada a partir da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com os termos do art. 57, inciso II, 

da Lei nº 8.666/93. 

 

17.3. A prorrogação a que se refere o subitem anterior será realizada mediante termo aditivo. 
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17.4. Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do contrato inicial e observada a 

legislação em vigor. Nos casos de majoração do valor contratual, exigir-se-á reforço da garantia 

contratual prevista no item 22 deste documento. 

 

17.5. A Adjudicatária deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias contados da 

respectiva convocação. 

17.5.1. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que 

ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.  

17.5.2. Quando da assinatura do contrato a adjudicatária deverá apresentar 

Declaração da Lei Orgânica,  

17.6. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo estabelecido no subitem 17.3, sem justificativa 

por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como a não manutenção de todas as 

condições exigidas na habilitação, sujeitará a licitante vencedora às penalidades cabíveis, 

sendo facultado à Administração convocar remanescentes, na ordem de classificação, nos 

termos da legislação aplicável.  

17.7. As despesas com a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município 

“DOM” correrão por conta da Administração Municipal. 

18. REAJUSTE/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 

 

18.1. O valor da contratação poderá ser reajustado/repactuado segundo os seguintes critérios: 

 

18.1.1. Os valores concernentes aos itens salariais da proposta serão reajustados quando 

ocorrer alterações em decorrência de acordo(s), convenção(ões) ou dissídio(s) 

coletivo(s) de trabalho da respectiva categoria, desde que devidamente 

registrado(s) e homologado(s). 

 

18.1.2. O valor do vale-transporte será reajustado quando ocorrer alteração do valor da 

passagem do transporte coletivo do Município onde o serviço está sendo prestado, 

desde que o reajuste seja homologado pelos órgãos competentes. 

 

18.1.3. Os demais custos da contratação, como taxa de administração e insumos, se 

necessários, serão reajustados mediante iniciativa da Contratada, desde que 

observados o interregno mínimo de 1 (um) ano a contar da data limite para 

apresentação da proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IPCA/IBGE), observado o seguinte: 

 

18.1.3.1. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da 

Contratada.  

 

18.2. Conforme Ofício Circular nº 001/2020 da Câmara de Coordenação Geral (CCG) da 

Prefeitura de Belo Horizonte, datado de 27 de janeiro de 2020, o reequilíbrio econômico-

financeiro, decorrente de Convenção Coletiva de Trabalho, deverá observar: 

 

a) se o percentual de reajuste anual for inferior à variação do IPCA, apurado pelo IBGE, 

ocorrida nos 12 (doze) últimos meses imediatamente anteriores à data de celebração 

da respectiva convenção, aplica-se a correção pela CCT; 
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b) se o percentual de reajuste anual for superior à variação do IPCA, no mesmo período 

citado acima, os custos do contrato serão reajustados pela CCT, mas a base de 

incidência da taxa de administração será reajustada pelo IPCA. 

 

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

19.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência do licitante e/ou da Adjudicatária/ Fornecedor, sujeitando-a as seguintes 

penalidades: 

19.1.1. advertência. 

 

19.1.2. multas nos seguintes percentuais: 

 

a) 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%, correspondente a até 30 (trinta) 

dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, 

excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados 

no documento fiscal. 

 

b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação 

da licitação em caso de recusa do infrator em assinar o contrato. 

 

c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação, na 

hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir 

preceito normativo ou as obrigações assumidas. 

 

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

quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das 

obrigações assumidas. 

 

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

descumprida na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em 

desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com 

vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que 

se destina. 

 

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

quando o infrator der causa à rescisão do mesmo.  

 

g)  multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar 

a rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração 

Pública superiores aos contratados. 

 

19.1.3. Impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do 

SUCAF – Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo 

Horizonte, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02. 

 

19.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

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

nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

19.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo Diretor competente. 

 

19.3. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Secretário 

Municipal Adjunto competente. 

 

19.4. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário Municipal 

competente. 

 

19.5. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do pagamento 

imediatamente subsequente à sua aplicação e/ou da garantia contratual.  

 

19.5.1. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

 

19.6. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Secretário 

Municipal Adjunto de Saúde, ou pelo detentor de cargo equivalente nos demais órgãos e 

entidades da Administração Pública Municipal. 

 

19.7. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário Municipal de 

Saúde, ou pelo detentor de cargo equivalente nos demais órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal 

 

19.8. Na notificação de aplicação das penalidades de advertência, multa e impedimento de 

licitar e contratar será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis. 

 

19.9. Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada a 

defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

19.10. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias 

úteis para apresentação de recurso. 

 

19.11. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 

separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena 

execução do objeto contratado. 

 

19.8.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os 

prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 

 

19.12. 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. 
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19.13. Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada 

abusiva, inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente majorado 

ou inexequível. 
 

20. CESSÃO DE DIREITOS À PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

20.1. Os direitos relativos à propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos pelos 

profissionais alocados nos postos de trabalho nos termos contratuais, passam a ser de 

propriedade da CONTRATANTE, sem prejuízo da identificação dos respectivos autores 

e da responsabilidade técnica a eles atribuída. 

 

21. CONFIDENCIALIDADE 

 

21.1. A CONTRATADA e seus profissionais alocados nos postos de trabalho, deverão 

respeitar a classificação das informações produzidas ou custodiadas pela 

CONTRATANTE que vierem a ter acesso por necessidade do serviço, assinando, para 

tanto, previamente ao início das atividades, o termo de compromisso de manutenção de 

sigilo e respeito às normas de segurança vigentes, de acordo com o modelo indicado no 

Anexo VI deste termo. 

 

21.2. A CONTRATADA e seus profissionais alocados nos postos de trabalho manterão o mais 

absoluto sigilo sobre as operações, dados, materiais, pormenores, informações, 

documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamentos 

tecnológicos ou comerciais, contidos em quaisquer documentos e/ou mídias, inclusive 

programas, rotinas ou arquivos, da CONTRATANTE, de seus clientes, empregados ou 

de terceiros, especialmente as informações cobertas pela Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD  – Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), que lhes sejam, voluntária 

ou involuntariamente, reveladas, fornecidas, comunicadas, adquiridas (seja verbalmente 

ou por escrito, em forma eletrônica, textos desenhos, fotografias, gráficos, projetos, 

plantas ou qualquer outra forma), independentemente da classificação de sigilo conferida 

pela CONTRATANTE a tais documentos, devendo abster-se de copiar, reproduzir, 

vender, ceder, licenciar, comercializar, transferir ou de outra forma alienar, divulgar, 

revelar, reproduzir, disponibilizar tais informações a terceiros ou utilizá-las para 

quaisquer fins não atinentes aos serviços objeto da contratação. 

 

21.3. A CONTRATADA, na hipótese de término ou rescisão do Contrato, ou mediante 

solicitação da CONTRATANTE, deverá devolver, em até 05 (cinco) dias úteis, todo o 

material (ainda que em mídias) que, sob qualquer forma, estejam em seu poder ou de 

qualquer integrante da equipe de trabalho. 

21.3.1. Fica vedado aos profissionais da CONTRATADA, alocados nos postos de 

trabalho, efetuar quaisquer tipos de cópias de documentos, mídias e softwares de 

propriedade da CONTRATANTE que não sejam essenciais para fiel cumprimento 

de suas atividades. 

21.4. A CONTRATADA deverá apagar e/ou destruir as informações de quaisquer bancos de 

dados em até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da solicitação/orientação da 

diretoria executiva a que se refere o subitem anterior, remetendo à CONTRATANTE, em 

seguida, declaração de pleno cumprimento da solicitação/orientação, assinada por seu(s) 

representante(s) legal(is). 
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21.5. Todos os serviços solicitados pela CONTRATANTE aos profissionais alocados nos 

postos de trabalho serão de propriedade da CONTRATANTE, a quem deverá ser 

assegurado acesso irrestrito a qualquer momento. 

 

21.6. A qualquer tempo, por solicitação da CONTRATANTE, a CONTRATADA repassará à 

CONTRATANTE todas as informações necessárias à continuidade da operação dos 

serviços. 
 

21.7. A CONTRATADA indenizará, defenderá e assegurará à CONTRATANTE, quaisquer 

perdas, danos, custos, despesas, responsabilidades, ações, reclamações e procedimentos 

decorrentes, direta ou indiretamente, do descumprimento das obrigações de sigilo, sem 

prejuízo das medidas liminares ou cautelares cabíveis em relação ao seu descumprimento 

efetivo ou potencial. 
 

21.8. A CONTRATADA obterá, por escrito, a ciência de cada um dos seus profissionais 

alocados nos postos de trabalho quanto à obrigação de sigilo assumida, mediante a 

assinatura de Termo de Confidencialidade nos termos do Anexo VI, que deverá ser 

apresentado à CONTRATANTE previamente ao início das atividades, ou sempre que 

necessário em razão de modificação da equipe. 
 

21.9. As obrigações de sigilo subsistirão ao término da Ordem de Serviço ou em caso de 

rescisão. 
 

21.10. O dever de sigilo estabelecido nos subitens acima não será aplicável a quaisquer 

informações que pertençam ao domínio público anteriormente ao seu recebimento pela 

CONTRATADA e seus profissionais alocados nos postos de trabalho; ou 

posteriormente ao seu recebimento pela CONTRATADA e seus profissionais alocados 

nos postos de trabalho, desde que não tenham recebido tal qualidade em decorrência de 

violação das obrigações de sigilo CONTRATADAS; ou, ainda, caso sejam reveladas 

pela CONTRATADA, por força de lei ou por ordem de autoridade competente. 

 

22. DA GARANTIA CONTRATUAL: 

 

22.1. Exigir-se-á da CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da 

assinatura do contrato, conforme disposto no art. 16 do Decreto nº 15.562/2014, a 

prestação de garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, podendo 

optar por uma das seguintes modalidades: 

 

I.      Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos 

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

 

II. Seguro garantia; 

 

III. Fiança bancária. 

 

22.1.1. A opção pela modalidade de garantia será feita quando da convocação pela 

Administração Municipal. 
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22.1.2. Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma deverá ser 

recolhida obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal (Banco 104) através da 

Conta Nº 71096-9 (Operação 006) – Agência 0093-0. 

 

22.2. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações 

contratuais. 

 

22.3. A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, 

devendo este efetuar o pagamento do respectivo prêmio por todo o período da garantia, 

independentemente do prazo de vigência indicado na apólice. 

 

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

obrigações contratuais.   

 

22.5. O Município de Belo Horizonte poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida 

para ressarcir-se de multas estabelecidas no contrato. 

 

22.6. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de 

qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, obrigando-se a Contratada a fazer 

a respectiva reposição no prazo máximo e improrrogável de 02 (dois) dias úteis, contado 

da data em que for notificada. 

 

22.6.1. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as 

obrigações contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência 

de qualquer reclamação a elas relativas. 

 

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

restritivas do uso da garantia e nem de limitações de prazo para comunicado de sinistro, 

se for o caso. 

 

22.8. Havendo necessidade de alteração da garantia, a CONTRATADA deverá efetuar a 

pertinente adequação, no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, sob pena de 

aplicação das sanções administrativas pertinentes. 

23. ÓRGÃO E GERÊNCIA RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO: 

 

23.1 A fiscalização e a gestão do contrato serão realizadas e exercidas conforme Portaria 

SMSA/SUS a ser publicada no Diário Oficial do Município (DOM) após a celebração do 

contrato. 

 

24. CONSÓRCIO: 

 

24.1. É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio.  

 

JUSTIFICATIVA:  

Será vedada a participação de empresas reunidas em consórcio, pois a participação de 

consórcio não garante e/ou amplia a competitividade, podendo até restringir a 

concorrência, pois as empresas consorciadas deixariam de competir entre si e ainda não 

daria condições de participação a outras empresas, levando a Administração a não 



           SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA  

ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAUDE – ASTIS 

   

   

 
  

Página 86 de 134 

 

selecionar a proposta mais vantajosa. Entendemos também ser conveniente a vedação de 

participação de empresas em “consórcio” no certame em tela tendo em vista que existem 

no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional 

suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste Termo de 

Referência. 

 

25. SUBCONTRATAÇÃO: 

 

25.1. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto contrato, 

exceto na hipótese de serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que 

expressamente autorizada pela Administração Municipal, mantida em qualquer caso a 

integral responsabilidade do fornecedor. 

 

26. DO ACESSO À INFORMAÇÃO E SUA DIVULGAÇÃO: 

 

26.1. O Licitante fica ciente de que ocorrerá a publicação dos dados pessoais como nome 

completo e CPF de seu sócio representante nos instrumentos jurídicos celebrados, que 

serão publicados em portal de transparência com acesso livre, para fins de cumprimento 

da Lei de Acesso à Informação. 

 

27. OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 

27.1. A prestação dos serviços inicialmente será de forma remota, podendo ser alterado a 

critério da Contratante.  

 

27.2. Os valores dos salários foram baseados em salários praticados pelo mercado conforme 

nota técnica Anexo VII. 

 

27.3. Os custos relativos a vales transportes observam o valor unitário de R$4,50 (quatro reais 

e cinquenta centavos), conforme o valor da passagem praticado em Belo Horizonte. 

 

27.4. Os custos relativos a vales alimentações/refeições/outros observam o valor unitário de 

R$24,54 (vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) conforme Convenção 

Coletiva de Trabalho da categoria. 

 

27.3.1. Fazem jus ao vale alimentação/refeição/outros os funcionários cuja carga 

horária seja superior a 6 (seis) horas diárias. Para aqueles cargos com 

jornada de trabalho igual ou inferior a 6 (seis) horas diárias, o valor do 

campo do item “vale alimentação” deverá ser zerado na “Planilha de 

Composição de Preços”, documento este integrante do Anexo V deste Termo 

de Referência. 
 

27.5. Constituem Anexos do presente documento: 

 

▪ ANEXO I – Categoria, Quantitativo, Carga Horária Diária e Custo dos Cargos; 

 

▪ ANEXO II – Descrição dos Cargos e Perfil Desejado;  

 

▪ ANEXO III – Locais da Prestação dos Serviços; 
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▪ ANEXO IV – Modelo de Proposta de Preços; 
 

▪ ANEXO V – Modelo de Planilha de Composição de Preços; 
 

▪ ANEXO VI – Termo de Confidencialidade; 

 

▪ ANEXO VII – Nota Técnica Salário Profissionais de TI; 
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ANEXO I - CATEGORIA, QUANTITATIVO, CARGA HORÁRIA DIÁRIA 

E CUSTO DOS CARGOS – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CARGO 
JORNADA DE 

TRABALHO 

SALÁRIO 

MENSAL 

TAXA 

ADMINISTRATIVA 

CUSTO 

MENSAL 

POR CARGO 

QUAN

T. 

VAGAS 

CUSTO 

MENSAL 

TOTAL 

CUSTO TOTAL 

Analista de Teste Sênior 
8 horas diárias 

(seg à sexta) 
R$ 8.000,00   01   

Analista Desenvolvedor fullstack 

PLENO Java e Angular 

8 horas diárias 

(seg à sexta) 
R$ 7.900,00   02   

Analista Desenvolvedor fullstack 

Sênior: Java e Angular 

8 horas diárias 

(seg à sexta) 
R$ 9.500,00   03   

Analista de Requisitos Pleno 
8 horas diárias 

(seg à sexta) 
10.000,00   03   

Arquiteto de sistemas Sênior 
8 horas diárias 

(seg à sexta) 
14.600,00   01   

Analista Desenvolvedor Sênior 

(linguagem PHP / LARAVEL / VUE 

JS) 

8 horas diárias 

(seg à sexta) 
R$ 9.500,00   03   

TOTAL 13   

 

OBSERVAÇÃO 1: Excepcionalmente, de acordo com as necessidades e horários de funcionamento das unidades de saúde, poderá ocorrer a alteração 

no cumprimento da jornada de trabalho dos cargos descritos neste Anexo.
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ANEXO II - DESCRIÇÕES DOS CARGOS E PERFIL DESEJADO– TERMO DE 

REFERÊNCIA 

 

ANALISTA DE TESTE SÊNIOR 
Descrição das tarefas: É o responsável por identificar e definir os testes exigidos, monitorar o processo de teste 

em detalhes e os resultados em cada ciclo de teste e avaliar a qualidade geral. Deve garantir a qualidade dos 

componentes produzidos por meio da verificação de evidência de testes e utilização de técnicas especializadas em 

testes de programas e sistemas. Detalhamento das Tarefas: Receber a demanda de serviço ou projeto, fazer a 

análise técnica e esclarecer dúvidas com os responsáveis, a fim de dar início ao processo de implementação; 

Participar de reuniões técnicas para entendimento e atendimento da demanda; Identificar, elaborar e desenvolver 

documentação de requisitos e dos planos e execuções de testes; Levantar, detalhar e refinar os requisitos de testes; 

Executar e implementar os Scripts de testes; Implementar e implantar as soluções de testes; Proceder a geração de 

massa de teste para realizar simulações a fim de aferir os resultados e os aspectos da qualidade; Preparar, gerenciar 

configurações e publicar no ambiente de testes e homologação para realização dos testes necessários; Realizar os 

testes em condições operacionais simuladas, visando verificar se o programa executa corretamente dentro do 

especificado e com a performance adequada e liberar para o usuário gestor fazer a homologação; Identificar os 

erros existentes nos componentes e no Casos de Teste produzidos; Avaliar o resultado de cada ciclo de teste em 

conjunto com o testador; Controlar e gerenciar não conformidades; Garantir a qualidade dos componentes gerados 

quanto às especificações e padrões definidos; Apoiar e acompanhar os testadores quanto às técnicas e resultados 

de testes; Responder pela qualidade, confiabilidade e desempenho dos recursos, serviços e informações geradas 

dos serviços sob a sua responsabilidade; Dar suporte e apoio técnico e treinamentos a usuários na utilização de 

produtos de software; Realizar o repasse dos produtos desenvolvidos; Elaborar e documentar produtos de software, 

registrando todos os procedimentos de trabalho e confeccionando os respectivos manuais; Manter atualizada todas 

as atividades e ações sob sua responsabilidade no CA SDM. 

Formação Acadêmica: Graduação em curso de nível superior, bacharel ou tecnólogo, nas áreas de Tecnologia da 

Informação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Tecnologia de Processamento de Dados, ou 

conclusão de qualquer curso de nível superior acompanhado de certificado de curso de pós-graduação 

(especialização, mestrado ou doutorado) na área de Tecnologia da Informação de, no mínimo, 360 (trezentas e 

sessenta) horas. 

Experiência Técnica: Obrigatório conhecimento de JBoss Arquillian, JUnit, Jasmine, Karma e Docker. Desejável 

experiência com GitLab e CI/CD; Experiência técnica mínima de 7 (sete) anos com testes. 

 

Competências necessárias: Elaboração e implementação de casos de testes; Conhecimento dos Conceitos de 

falha, defeito e erro; Conhecimento dos Critérios de testes; Conhecimento das Estratégias de testes; Especificação 

de planos de testes; Conhecimento do “Modelo V” de testes; Conhecimento sobre Qualidade de software; 

Conhecimento de Programação orientada a testes (TDD); Elaboração de Procedimentos de testes; Elaboração de 

Requisitos de testes; Conhecimento de Tipos de testes, tais como: caixa-branca, caixa-preta, funcionais, teste de 

stress, testes de regressão, testes de integração, teste de unidade, teste de aceitação; Conhecimento das técnicas de 

modelagem de testes: baseada em especificação, estrutura e experiência; Conhecimento de UML; Conhecimento 

de Modelos; Conhecimentos em testes automatizados; Conhecimento em teste de desempenho; Conhecimento de 

Práticas de desenvolvimento de software ágil; Conhecimento de Banco de dados PostgreSQL com PL/PgSQL e 

construção de consultas a bancos de dados em linguagem SQL; Conhecimento de Ferramentas de teste. Exemplos: 

Testlink, Mantis Bugtracker; Conhecimento de HTML5 ou superior; Conhecimento de EA (Enterprise Architect); 

Conhecimento de Arquitetura de aplicações para ambiente web, arquitetura em três camadas, modelo MVC, 

Arquitetura BFF (Back-end for Front-end); Conhecimento de Normas com destaque para IEEE 829. 

Habilidades: Comunicação oral e escrita entre o cliente e a equipe de desenvolvimento; Identificação de classes 

de clientes e stakeholders; Resolução e análise de problemas; Habilidade de negociação, moderação e 

convencimento; Resolução de conflitos; Capacidade de trabalhar com vários níveis de abstração; Capacidade de 

trabalhar sistemicamente; Coordenar atividades de grupo;  Abertura para mudanças e Inovação; Mente criativa, 

desafiadora e curiosa; Boa habilidade analítica; Atenção aos detalhes e tenacidade; Entendimento de falhas e erros 

comuns de software; Experiência em vários esforços de teste; Inglês técnico. 
 

ANALISTA DESENVOLVEDOR FULLSTACK PLENO (JAVA E ANGULAR) 
Descrição das tarefas: É o responsável pela análise, desenvolvimento e manutenção do sistema. A partir das 

informações das regras de negócio, dos requisitos de sistema e documentos técnicos de apoio ao desenvolvimento 

analisará, especificará, desenvolverá, implementará e validará as soluções de software. O Analista de Sistemas, 

para isto, deverá obter o conhecimento do projeto e da solução existentes das áreas de negócio na qual o sistema 

será desenvolvido ou sustentado, a fim de que possa atender aos resultados esperados pelas áreas de negócio. 

Detalhamento das Tarefas: Receber a demanda de serviço, fazer a análise técnica e esclarecer dúvidas com os 
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responsáveis, a fim de dar início ao processo de implementação; Participação de reuniões técnicas e com o usuário 

para entendimento e atendimento da demanda; Análise de requisitos; Análise e apoio ao desenho de arquitetura de 

sistemas; Análise e modelagem de dados - Execução de levantamento de dados e participação na definição de 

métodos e recursos necessários para implantação de sistemas e/ou alteração dos sistemas já existentes; Elaboração, 

especificação, desenvolvimento e manutenção de modelos de dados; Execução de testes dos sistemas e das 

aplicações; Implementação; Gerência de configuração; Implantação de sistemas;  Treinamentos;  Documentação; 

Ler e desenvolver diagramas previstos nos processos de desenvolvimento para modelar a solução do software; 

Elaborar modelos de dados do sistema; Proceder a codificação dos programas de computador, estudando os 

objetivos propostos, analisando as características dos dados de entrada e o processamento necessário a obtenção 

dos dados de saída desejados; Proceder a geração de massa de teste para realizar simulações a fim de aferir os 

resultados de programa; Elaboração, especificação, desenvolvimento e/ou supervisão e revisão de modelos de 

dados, visando implementar e manter os sistemas relacionados; Proceder a codificação dos programas de 

computador, estudando os objetivos propostos, analisando as características dos dados de entrada e o 

processamento necessário a obtenção dos dados de saída desejados; Publicar o programa no ambiente de testes 

para realizar testes unitários, de integração e de sistema; Realizar testes em condições operacionais simuladas, 

visando verificar se o programa executa corretamente dentro do especificado e com a performance adequada e 

liberar para o usuário gestor fazer a homologação; Disponibilizar o programa para publicação em ambiente de 

Homologação e Produção; Responder pela qualidade, confiabilidade e desempenho dos recursos, serviços e 

informações geradas dos serviços sob a sua responsabilidade; Dar suporte técnico e treinamento a usuários na 

utilização de produtos de software; Elaborar e documentar produtos de software, registrando todos os 

procedimentos de trabalho e confeccionando os respectivos manuais; Manter atualizada todas as atividades e ações 

sob sua responsabilidade no CA SDM. 

Formação Acadêmica: Graduação em curso de nível superior, bacharel ou tecnólogo, nas áreas de Tecnologia da 

Informação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Tecnologia de Processamento de Dados, ou 

conclusão de qualquer curso de nível superior acompanhado de certificado de curso de pós-graduação 

(especialização, mestrado ou doutorado) na área de Tecnologia da Informação de, no mínimo, 360 (trezentas e 

sessenta) horas. 

Experiência Técnica: Obrigatório conhecimento de Java 8+, JEE7, JMS, Spring Data, Hibernate, JAX-RS, 

Maven, JasperServer, HTML5, CSS3, JavaScript, TypeScript, banco de dados relacional (preferencialmente 

PostgreSQL), AngularJS 1.4, Angular 12, API Restful, docker e versionamento de código com Git; Desejável 

experiência com Wildfly 9+, JOSSO, JSecurity, Bootstrap v4, Jasmine, Karma e CI/CD; Experiência técnica 

mínima de 5 (cinco) anos com Java e Angular 2+.   

Competências necessárias: Conhecimento de Banco de dados PostgreSQL com PL/PgSQL e construção de 

consultas a bancos de dados em linguagem SQL; Conhecimento de EA (Enterprise Architect); Conhecimento de 

UML; Conhecimento de Práticas de desenvolvimento de software ágil; Noções de usabilidade da interface de 

software; Know-how de metodologias/técnicas de integração de sistemas; Conhecimento de Análise de requisitos 

funcionais e não-funcionais, padrões de projeto, modelagem de dados relacional; Conhecimento de Arquitetura de 

aplicações para ambiente web, arquitetura em três camadas, modelo MVC, Arquitetura BFF (Back-end for Front-

end); 

Habilidades: Comunicação oral e escrita entre o cliente e a equipe de desenvolvimento; Identificação de classes 

de clientes e stakeholders; Resolução e análise de problemas; Habilidade de negociação, moderação e 

convencimento; Resolução de conflitos; Capacidade de trabalhar com vários níveis de abstração; Capacidade de 

trabalhar sistemicamente; Coordenar atividades de grupo; Abertura para mudanças e Inovação; Mente criativa; 

Boa habilidade analítica; Atenção aos detalhes e tenacidade; Inglês técnico. 
 

ANALISTA DESENVOLVEDOR FULLSTACK SÊNIOR (JAVA E ANGULAR) 
Descrição das tarefas: É o responsável pela análise, desenvolvimento e manutenção do sistema. A partir das 

informações das regras de negócio, dos requisitos de sistema e documentos técnicos de apoio ao desenvolvimento 

analisará, especificará, desenvolverá, implementará e validará as soluções de software. O Analista de Sistemas, 

para isto, deverá obter o conhecimento do projeto e da solução existentes das áreas de negócio na qual o sistema 

será desenvolvido ou sustentado, a fim de que possa atender aos resultados esperados pelas áreas de negócio. 

Detalhamento das Tarefas: Receber a demanda de serviço, fazer a análise técnica e esclarecer dúvidas com os 

responsáveis, a fim de dar início ao processo de implementação; Participação de reuniões técnicas e com o usuário 

para entendimento e atendimento da demanda; Análise de requisitos; Análise e apoio ao desenho de arquitetura de 

sistemas; Análise e modelagem de dados - Execução de levantamento de dados e participação na definição de 

métodos e recursos necessários para implantação de sistemas e/ou alteração dos sistemas já existentes; Elaboração, 

especificação, desenvolvimento e manutenção de modelos de dados; Execução de testes dos sistemas e das 

aplicações; Implementação; Gerência de configuração; Implantação de sistemas;  Treinamentos;  Documentação; 

Ler e desenvolver diagramas previstos nos processos de desenvolvimento para modelar a solução do software; 

Elaborar modelos de dados do sistema; Proceder a codificação dos programas de computador, estudando os 
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objetivos propostos, analisando as características dos dados de entrada e o processamento necessário a obtenção 

dos dados de saída desejados; Proceder a geração de massa de teste para realizar simulações a fim de aferir os 

resultados de programa; Elaboração, especificação, desenvolvimento e/ou supervisão e revisão de modelos de 

dados, visando implementar e manter os sistemas relacionados; Proceder a codificação dos programas de 

computador, estudando os objetivos propostos, analisando as características dos dados de entrada e o 

processamento necessário a obtenção dos dados de saída desejados; Publicar o programa no ambiente de testes 

para realizar testes unitários, de integração e de sistema; Realizar testes em condições operacionais simuladas, 

visando verificar se o programa executa corretamente dentro do especificado e com a performance adequada e 

liberar para o usuário gestor fazer a homologação; Disponibilizar o programa para publicação em ambiente de 

Homologação e Produção; Responder pela qualidade, confiabilidade e desempenho dos recursos, serviços e 

informações geradas dos serviços sob a sua responsabilidade; Dar suporte técnico e treinamento a usuários na 

utilização de produtos de software; Elaborar e documentar produtos de software, registrando todos os 

procedimentos de trabalho e confeccionando os respectivos manuais; Manter atualizada todas as atividades e ações 

sob sua responsabilidade no CA SDM. 

Formação Acadêmica: Graduação em curso de nível superior, bacharel ou tecnólogo, nas áreas de Tecnologia da 

Informação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Tecnologia de Processamento de Dados, ou 

conclusão de qualquer curso de nível superior acompanhado de certificado de curso de pós-graduação 

(especialização, mestrado ou doutorado) na área de Tecnologia da Informação de, no mínimo, 360 (trezentas e 

sessenta) horas. 

Experiência Técnica: Obrigatório conhecimento de Java 8+, JEE7, JMS, Spring Data, RESTEasy JAX-RS, 

Maven, JasperServer, HTML5, CSS3, JavaScript, TypeScript, banco de dados relacional (preferencialmente 

PostgreSQL  ), AngularJS 1.4, Angular 12, API Restful, nginx, docker e versionamento de código com Git; 

Desejável experiência com Wildfly 9+, JOSSO, JSecurity, Bootstrap v4, Jasmine, Karma e CI/CD, Jaspix, 

Sonarqube; Experiência técnica mínima de 7 (sete) anos com Java e Angular 2+. 

Competências necessárias: Conhecimento de Banco de dados PostgreSQL com PL/PgSQL e construção de 

consultas a bancos de dados em linguagem SQL; Conhecimento de EA (Enterprise Architect); Conhecimento de 

UML; Conhecimento de Práticas de desenvolvimento de software ágil; Noções de usabilidade da interface de 

software; Know-how de metodologias/técnicas de integração de sistemas; Conhecimento de Análise de requisitos 

funcionais e não-funcionais, padrões de projeto, modelagem de dados relacional; Conhecimento de Arquitetura de 

aplicações para ambiente web, arquitetura em três camadas, modelo MVC, Arquitetura BFF (Back-end for Front-

end); 

Habilidades: Comunicação oral e escrita entre o cliente e a equipe de desenvolvimento; Identificação de classes 

de clientes e stakeholders; Resolução e análise de problemas; Habilidade de negociação, moderação e 

convencimento; Resolução de conflitos; Capacidade de trabalhar com vários níveis de abstração; Capacidade de 

trabalhar sistemicamente; Coordenar atividades de grupo; Abertura para mudanças e Inovação; Mente criativa; 

Boa habilidade analítica; Atenção aos detalhes e tenacidade; Inglês técnico. 
 

ANALISTA DE REQUISITOS PLENO 
Descrição das tarefas: É responsável por atuar com o levantamento e a análise de requisitos, sejam eles 

funcionais, não-funcionais, de usuários e dos clientes para o desenvolvimento e manutenção do sistema, realizando 

especificações funcionais e detalhamentos de requisitos relacionados a software. Detalhamento das Tarefas: 

Receber a demanda de serviço, fazer a análise técnica e esclarecer dúvidas com os responsáveis, a fim de dar início 

ao processo de implementação; Participação em reuniões técnicas e com o usuário para entendimento e 

atendimento da demanda; Levantamento de requisitos e especificação de projetos e demandas de software; Ler e 

desenvolver diagramas previstos nos processos de desenvolvimento para modelar a solução do software; Elaborar 

modelos de dados do sistema; Análise, desenho e validação de soluções e de requisitos de softwares; Análise, 

mapeamento e análise de negócio; Testes – elaboração, especificação, controle e execução de rotinas de testes dos 

sistemas; Elaboração de documentação técnica de especificação de requisitos de softwares, modelos e “status 

report” para gestão de projetos; e, Controle das mudanças em requisitos de software. 

Formação Acadêmica: Graduação em curso de nível superior, bacharel ou tecnólogo, nas áreas de Tecnologia da 

Informação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Tecnologia de Processamento de Dados, ou 

conclusão de qualquer curso de nível superior acompanhado de certificado de curso de pós-graduação 

(especialização, mestrado ou doutorado) na área de Tecnologia da Informação de, no mínimo, 360 (trezentas e 

sessenta) horas. 

Experiência Técnica: Obrigatório conhecimento de Scrum; Experiência técnica mínima de 5 (cinco) anos atuando 

em levantamento e análise de requisitos de software, com a utilização de práticas ágeis. 

Competências necessárias: Entendimento, análise e mapeamento de processos de negócio; Conhecimento de 

Técnicas de elicitação, análise, especificação, documentação e validação das necessidades dos stakeholders de um 

projeto; Captura e modelagem de requisitos em uma linguagem formal de requisitos; Análise e implementação de 

funcionalidades e regras para o desenvolvimento do software; Domínio do ciclo de desenvolvimento de sistemas; 
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Conhecimento de Gestão de mudanças; Gerenciamento de requisitos; Análise de risco; Experiência com o uso da 

ferramenta EA - Enterprise Architect. 

Habilidades: Comunicação oral e escrita entre o cliente e a equipe de desenvolvimento; Identificação de classes 

de clientes e stakeholders; Resolução e análise de problemas; Habilidade de negociação, moderação e 

convencimento; Resolução de conflitos; Capacidade de trabalhar com vários níveis de abstração; Capacidade de 

trabalhar sistemicamente; Coordenar atividades de grupo; Abertura para mudanças e Inovação; Mente criativa; 

Boa habilidade analítica; Atenção aos detalhes e tenacidade; Inglês técnico. 
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ARQUITETO DE SISTEMAS SÊNIOR 
Descrição das tarefas: É o responsável pela concepção, definição, desenvolvimento e orientação da arquitetura 

de sistemas O arquiteto de softwares estabelece a estrutura geral de cada visão de arquitetura: a decomposição da 

visão, o agrupamento dos elementos e as interfaces entre esses principais agrupamentos, bem como a revisão das 

tecnologias e padrões abordados no processo de desenvolvimento e manutenção de sistemas. Detalhamento das 

Tarefas: Receber a demanda de serviço, fazer a análise técnica e esclarecer dúvidas com os responsáveis, a fim 

de dar início ao processo de implementação; Participação em reuniões técnicas e com o usuário para entendimento 

e atendimento da demanda; Desenvolver ou aprimorar a arquitetura de software a partir dos levantamentos de 

requisitos, especificações de projetos e demandas de software e solução existente; Elaborar os modelos de 

arquitetura de sistemas; Análise e desenho; Desenvolver um incremento da solução; Garantir a qualidade; 

Implantar a solução; Realizar as revisões técnicas e obter o acordo sobre a abordagem técnica da solução; Preparar 

os ambientes; Gerência de configurações; Elaborar e documentar produtos e da arquitetura de software, registrando 

todos os procedimentos de trabalho e confeccionando os respectivos manuais; Controle das mudanças em 

requisitos de software. Garantir que o escopo, contexto, prazos, resultados e restrições do projeto sejam 

documentados e aceitos; Definir os aspectos de desenvolvimento, desde a tecnologia e fluxo de trabalho adequado 

até os padrões de codificação; Desenvolver especificações de produto de alto nível, com atenção à integração e 

viabilidade de sistemas; Supervisionar o progresso de desenvolvimento para assegurar a consistência com o projeto 

inicial; Fornecer orientação técnica e treinamento a desenvolvedores; Assegurar que os softwares atendam aos 

requisitos de qualidade, segurança, adaptabilidade, extensibilidade, escalabilidade, etc; Facilitar a decisão dos 

envolvidos, fornecendo informações e alinhando-as com os objetivos gerais; Definir e documentar a estrutura e a 

forma do sistema, definindo e documentando as estratégias, padrões, guias, etc, para direcionar a construção do 

sistema; Garantir que a arquitetura contempla os atributos de qualidade do sistema, desenvolvendo a descrição 

arquitetural; Ajudar a garantir que a arquitetura seja aplicada em todas as etapas do desenvolvimento do sistema; 

Manter-se envolvido com todo o processo de desenvolvimento; Dar suporte técnico e treinamento a usuários na 

utilização de produtos de software; Manter atualizada todas as atividades e ações sob sua responsabilidade no CA 

SDM. 

Formação Acadêmica: Graduação em curso de nível superior, bacharel ou tecnólogo, nas áreas de Tecnologia da 

Informação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Tecnologia de Processamento de Dados, ou 

conclusão de qualquer curso de nível superior acompanhado de certificado de curso de pós-graduação 

(especialização, mestrado ou doutorado) na área de Tecnologia da Informação de, no mínimo, 360 (trezentas e 

sessenta) horas. 

Experiência Técnica: Obrigatório conhecimento de JBoss AS 7, JBoss AS 7, JasperReports Server, Apache 

Camel, Docker, Jenkins, Kubernetes, Ingress, Nginx, Vault, Redis e CI/CD; Desejável experiência com Gitlab, 

Rancher, Openshift,  Ansible, Logstash, Kibana e Grafana, Jaspix, Sonarqube; Experiência técnica mínima de 7 

(sete) anos com JEE e Angular. 

Competências necessárias: Entendimento, análise e mapeamento de processos de negócio; Técnicas de elicitação, 

análise, especificação, documentação e validação das necessidades dos stakeholders de um projeto; Captura e 

modelagem de requisitos em uma linguagem formal de requisitos; Análise e implementação de funcionalidades e 

regras para o desenvolvimento do software; Domínio do ciclo de desenvolvimento de sistemas; Gestão de 

mudanças; Prototipação, simulação e realização de experimentos; Análise de tendências tecnológicas; Domínio 

em entrega contínua e integração contínua de Software; Gerenciamento de requisitos; Análise de risco; Experiência 

com o uso da ferramenta EA - Enterprise Architect. 

Habilidades: Comunicação oral e escrita entre o cliente e a equipe de desenvolvimento; Identificação de classes 

de clientes e stakeholders; Resolução e análise de problemas; Análise de incidentes nas aplicações corporativas e 

atuação na correção; Facilitador entre os processos de aplicações e as áreas de negócio envolvidas; Compreender 

profundamente o domínio e as tecnologias indicadas neste instrumento; Dominar técnicas de modelagem e 

metodologias de desenvolvimento; Habilidade de negociação, moderação e convencimento; Resolução de 

conflitos; Capacidade de trabalhar com vários níveis de abstração; Capacidade de trabalhar sistemicamente; 

Coordenar atividades de grupo; abertura para mudanças; Inovação; Mente criativa; Boa habilidade analítica; 

Atenção aos detalhes e tenacidade; Inglês técnico. 
 

ANALISTA DESENVOLVEDOR SÊNIOR (LINGUAGEM PHP/LARAVEL/VUE JS) 
Descrição das tarefas: É o responsável pela análise, desenvolvimento e manutenção do sistema. A partir das 

informações das regras de negócio, dos requisitos de sistema e documentos técnicos de apoio ao desenvolvimento 

analisará, especificará, desenvolverá, implementará e validará as soluções de software. O Analista de Sistemas, 

para isto, deverá obter o conhecimento do projeto e da solução existentes das áreas de negócio na qual o sistema 

será desenvolvido ou sustentado, a fim de que possa atender aos resultados esperados pelas áreas de negócio. 

Detalhamento das Tarefas: Receber a demanda de serviço, fazer a análise técnica e esclarecer dúvidas com os 

responsáveis, a fim de dar início ao processo de implementação; Participação de reuniões técnicas e com o usuário 
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para entendimento e atendimento da demanda; Análise de requisitos; Análise e apoio ao desenho de arquitetura de 

sistemas; Análise e modelagem de dados - Execução de levantamento de dados e participação na definição de 

métodos e recursos necessários para implantação de sistemas e/ou alteração dos sistemas já existentes; Elaboração, 

especificação, desenvolvimento e manutenção de modelos de dados; Execução de testes dos sistemas e das 

aplicações; Implementação; Gerência de configuração; Implantação de sistemas;  Treinamentos;  Documentação; 

Ler e desenvolver diagramas previstos nos processos de desenvolvimento para modelar a solução do software; 

Elaborar modelos de dados do sistema; Proceder a codificação dos programas de computador, estudando os 

objetivos propostos, analisando as características dos dados de entrada e o processamento necessário a obtenção 

dos dados de saída desejados; Proceder a geração de massa de teste para realizar simulações a fim de aferir os 

resultados de programa; Elaboração, especificação, desenvolvimento e/ou supervisão e revisão de modelos de 

dados, visando implementar e manter os sistemas relacionados; Proceder a codificação dos programas de 

computador, estudando os objetivos propostos, analisando as características dos dados de entrada e o 

processamento necessário a obtenção dos dados de saída desejados; Publicar o programa no ambiente de testes 

para realizar testes unitários, de integração e de sistema; Realizar testes em condições operacionais simuladas, 

visando verificar se o programa executa corretamente dentro do especificado e com a performance adequada e 

liberar para o usuário gestor fazer a homologação; Disponibilizar o programa para publicação em ambiente de 

Homologação e Produção; Responder pela qualidade, confiabilidade e desempenho dos recursos, serviços e 

informações geradas dos serviços sob a sua responsabilidade; Dar suporte técnico e treinamento a usuários na 

utilização de produtos de software; Elaborar e documentar produtos de software, registrando todos os 

procedimentos de trabalho e confeccionando os respectivos manuais; Manter atualizada todas as atividades e ações 

sob sua responsabilidade no CA SDM. 

Formação Acadêmica: Graduação em curso de nível superior, bacharel ou tecnólogo, nas áreas de Tecnologia da 

Informação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Tecnologia de Processamento de Dados, ou 

conclusão de qualquer curso de nível superior acompanhado de certificado de curso de pós-graduação 

(especialização, mestrado ou doutorado) na área de Tecnologia da Informação de, no mínimo, 360 (trezentas e 

sessenta) horas. 

Experiência Técnica: Obrigatório conhecimento: linguagem PHP / LARAVEL / VUE JS e banco de dados 

Oracle/PostgreSQL; Experiência técnica mínima de 7 (sete) anos atuando em desenvolvimento WEB: PHP 7, 

LARAVEL, VUE JS, JAVA SCRIPT. 

Competências necessárias: Banco de dados de dados relacional: Postgresql, SQLSERVER, ORACLE; HTML5 

ou superior; Integração entre sistemas: Mensageria, Web services, REST, EJB; Javascript e Typescript; Princípios 

e práticas de desenvolvimento de software ágil; Conhecimento de UML; Análise de requisitos funcionais e não-

funcionais, padrões de projeto, modelagem de dados relacional; Domínio em entrega contínua e integração 

contínua de Software; Análise de risco; Experiência com o uso da ferramenta EA - Enterprise Architect; Noções 

de usabilidade da interface de software; Know-how de metodologias/técnicas de integração de sistemas; 

Conhecimento de Arquitetura de aplicações para ambiente web, arquitetura em três camadas, modelo MVC, 

Arquitetura BFF (Back-end for Front-end).  

Habilidades: Comunicação oral e escrita entre o cliente e a equipe de desenvolvimento; Identificação de classes 

de clientes e stakeholders; Resolução e análise de problemas; Habilidade de negociação, moderação e 

convencimento; Resolução de conflitos; Capacidade de trabalhar com vários níveis de abstração; Capacidade de 

trabalhar sistemicamente; Coordenar atividades de grupo; Abertura para mudanças e Inovação; Mente criativa; 

Boa habilidade analítica; Atenção aos detalhes e tenacidade; Inglês técnico. 
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ANEXO III - LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS– TERMO DE 

REFERÊNCIA 

 

Os locais de prestação de serviços estão listados abaixo. Essa lista, contudo, não é definitiva, e 

os locais podem variar conforme a necessidade da SMSA, em atendimento ao interesse público. 

 

Os horários de funcionamento das unidades estarão compreendidos entre o período comercial 

(de 07:00h às 19:00), excetuando-se as unidades de urgência e emergência, que funcionam 

durante as 24 horas do dia. 

 

DISTRITO UNIDADE ENDEREÇO 

SMSA Secretária Municipal de Saúde 
Av. Afonso Pena, 2336, Funcionários 

– BH/MG  

PRODABEL 
Companhia de Processamento de Dados de 

Belo Horizonte. 

Av. Presidente Carlos Luz, 1.275, 

Caiçaras – BH/MG 
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS– TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ............................ 
Razão social: 

CNPJ:  

Endereço:  

Telefone: 

Endereço eletrônico (e-mail) para contato:  

Objeto:  

Validade da proposta: 90 (noventa) dias. 

DESCRIÇÃO QUANT DE VAGAS 

QUANT 

TOTAL 

DE 

VAGAS 

TAXA 

ADMINISTRATIV

A 

VALOR 

MENSAL 

POR 

CARGO 

VALOR 

MENSAL 

TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

LOCAÇÃO E/OU ADMINISTRACAO 

DE MAO-DE-OBRA 

Analista de Teste Sênior 01 

13  

  

 

Analista Desenvolvedor fullstack PLENO 

Java e Angular 
02   

Analista Desenvolvedor fullstack Sênior: 

Java e Angular 
03   

Analista de Requisitos Sênior 03   

Arquiteto de sistemas Sênior 01   

Analista Desenvolvedor Sênior (linguagem 

PHP / LARAVEL / VUE JS) 
03   

TOTAL   

 

OBSERVAÇÃO: A coluna “valor mensal por cargo” refere-se ao custo (por cargo) obtido levando-se em consideração a porcentagem da taxa administrativa ofertada. A coluna “valor 

mensal” é o resultado da multiplicação entre o “valor mensal por cargo” e a respectiva quantidade de vagas desse cargo. A coluna “valor mensal total” é conseguida pelo somatório de 

todos os elementos, relativos ao lote, que compõem a coluna “valor mensal”. Por fim, a coluna “valor total (12 meses)” é calculada, para o lote, multiplicando-se por 12 (doze), que é 

a quantidade de meses da vigência contratual, o preço constante na coluna “valor mensal total”. 

  

 ___________, _____ de ________________ de _____ 

 

 ___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa
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ANEXO V - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO – TERMO DE REFERÊNCIA 
(pertencente ao anexo de Modelo de Proposta de Preços, devendo ser preenchida para todos os cargos) 

 
 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO 

FUNÇÃO     JORNADA 
SALÁRIO 

HORA 

          

     

I – REMUNERAÇÃO POR 
TRABALHADOR 

    QUANTIDADE 
VALOR 

MENSAL 

  1 Salário     

  2 Adicional Periculosidade    

  3 Adicional Insalubridade    

  4 Hora Extra   

  5 Hora Extra 100%   

  6 Hora noturna adicional   

  7 Adicional Noturno   

  8 Adicional 100%   

          

TOTAL I – REMUNERAÇÃO POR 
TRABALHADOR 

       

     

II – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR % 
VALOR 

MENSAL 

GRUPO A 

1 INSS   

2 SESI ou SESC   

3 SENAI ou SENAC   

4 INCRA   

5 Salário educação   

6 FGTS   

7 
Seguro acidente do 
trabalho 

  

8 SEBRAE   

Total do 
GRUPO A 

    

GRUPO B 

9 Férias     

10 Auxílio doença    

11 Licença maternidade    

12 Licença paternidade    

13 Faltas legais    

14 Acidente de trabalho    

15 Aviso Prévio    

16 13º Salário    

Total do 
GRUPO B 

    

GRUPO C 

17 
Indenizações  - rescisões s/ 
justa causa 

   

Total do 
GRUPO C 

    

GRUPO D 18 

Incidência dos encargos do 
grupo “A” sobre o grupo 
“B” (% do grupo “A” x % do 
Grupo “B”) 
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Total do 
GRUPO D 

    

TOTAL II – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR   

   

     

III – INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR 

DESCONTADO 
DO 

TRABALHADO
R......... 

VALOR 
MENSAL 

  1 Vale Transporte    

  2 Vale Alimentação    

  3 Uniformes   

  4 
BENEFÍCIO CCT ou OUTROS 
CUSTOS 

  

  5 
BENEFÍCIO CCT ou OUTROS 
CUSTOS 

  

  6 
BENEFÍCIO CCT ou OUTROS 
CUSTOS 

  

  7 
BENEFÍCIO CCT ou OUTROS 
CUSTOS 

  

TOTAL III – INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR    

     

IV – SUBTOTAL POR TRABALHADOR   
VALOR 

MENSAL 

TOTAL I – REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR    

TOTAL II – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR TRABALHADOR    

TOTAL III – INSUMOS DE MÃO DE OBRA POR TRABALHADOR    

SUBTOTAL POR TRABALHADOR    

     

V – ADMINISTRAÇÃO INCIDENTE SOBRE SUBTOTAL POR TRABALHADOR % 
VALOR 

MENSAL 

TOTAL ADMINISTRAÇÃO %  

     

VI – TOTAL POR TRABALHADOR ANTES DOS IMPOSTOS   
VALOR 

MENSAL 

TOTAL POR TRABALHADOR ANTES DOS IMPOSTOS    

     

VII – TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO % MENSAL 

  1 PIS   

  2 COFINS   

  3 ISS    

  4     

  5     

TOTAL DOS TRIBUTOS   

     

VIII – TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR % MENSAL 

DIVISOR: 100% - (% TOTAL DOS TRIBUTOS)  --- 

TOTAL MENSAL POR TRABALHADOR   

(TOTAL POR TRABALHADOR ANTES DOS IMPOSTOS / DIVISOR)     

     

IX – TOTAL MENSAL   

QUANTIDADE 
DE 

EMPREGADOS
........ 

TOTAL 
MENSAL 
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X – TOTAL GLOBAL   Nº DIAS 
TOTAL 

GLOBAL 
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ANEXO VI - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

À 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. 

Tendo em vista a contratação da empresa ______________________________, de cuja equipe técnica faço 

parte, para realização dos serviços constantes do edital do Pregão XXXX - XX/2022 e, considerando o acesso a 

informações confidenciais relacionadas à Secretária Municipal de Belo Horizonte - CONTRATANTE, 

comprometo-me, de acordo com este TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, aos termos e condições abaixo 

discriminados. 

1. Para os fins deste instrumento, as informações e os documentos normalmente não divulgados ao público são 

considerados confidenciais, sendo classificados como não passíveis de reprodução e de uso ou acesso restrito. 

2. Assim, comprometo-me: 

a) a manter, em relação a terceiros, sigilo sobre todas as informações confidenciais a que tenha acesso, 

especialmente aquelas cobertas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei no 13.709, de 14 de 

agosto de 2018); 

b) a utilizar as informações relacionadas à Secretaria Municipal de Belo Horizonte - CONTRATANTE 

exclusivamente na execução dos serviços constantes do edital do Pregão XXXXXX-XX/2022; e 

c) a não divulgar a terceiros, revelar, reproduzir ou, ainda, de qualquer modo dispor das referidas informações 

em relação à Secretaria Municipal de Belo Horizonte - CONTRATANTE ou às entidades municipais a ela 

relacionadas. 

3. Não se consideram “terceiros”, porém, para os efeitos do item anterior, as pessoas físicas e/ou jurídicas 

participantes da execução dos serviços constantes do edital do Pregão XXXXX-XX/2022. 

4. São de minha exclusiva responsabilidade todos os danos decorrentes de eventual violação ao compromisso de 

confidencialidade ora firmado. Caso seja obrigado a revelar qualquer informação confidencial por determinação 

legal de autoridades competentes, devo, imediatamente, notificar a Secretária Municipal de Belo Horizonte - 

CONTRATANTE e me comprometer a cumprir a referida determinação no limite do estritamente solicitado. 

 

Belo Horizonte, ____ de __________________ de _______. 

 

Assinatura: __________________________________________________________________ 

Nome completo: ______________________________________________________________ 

CPF: _______________________________________________________________________ 

ANEXO VII – NOTA TÉCNICA SALARIAL 
 

 

Diante do perfil profissional e exigências técnicas solicitadas pela Prodabel para atendimento aos 

projetos de TI em curso na Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, realizamos uma 

pesquisa de salários pagos de acordo com o perfil de profissionais almejados neste certame. 

 

Sendo as fontes consultadas os sites Glassdoor, Site Globo (fonte Vagas) e Orçamentos realizados 

pela Prodabel e Orçamento da Empresa SeniôrTeam. 

 

Os salários previstos neste documento foram estimados com base na média desse levantamento 

orçamentário, conforme apresentado abaixo, considerando o arredondamento. 

 

 
Fontes 

Cargo Prodabel Glassdoor Site Globo SeniôrTeam Média 

Analista de Teste Sênior R$ 8.000,00 R$ 6.824,00 R$ 8.300,00 R$ 9.005,15 R$ 8.032,29 

Analista Desenvolvedor fullstack 

PLENO Java e Angular 
R$ 8.000,00 R$ 6.223,00 R$ 8.100,00 R$ 9.155,12 R$ 7.869,53 

Analista Desenvolvedor fullstack Sênior 

Java e Angular 
R$ 9.000,00 R$ 7.964,00 

R$ 

10.750,00 

R$ 

10.155,12 
R$ 9.467,28 

Analista de Requisitos Pleno R$ 9.000,00 R$ 8.403,00 
R$ 

10.000,00 

R$ 

12.691,20 

R$ 

10.023,55 

Arquiteto de sistemas Sênior 
R$ 

12.000,00 

R$ 

14.794,00 

R$ 

12.300,00 

R$ 

19.312,05 

R$ 

14.601,51 
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Analista Desenvolvedor Sênior 

(linguagem PHP / LARAVEL / VUE 

JS) 

R$ 9.000,00 R$ 7.964,00 
R$ 

10.750,00 

R$ 

10.155,12 
R$ 9.467,28 
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ANEXO IX 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ............................ 

 

A empresa ............. com sede na .......... nº ..... Bairro ............. , cidade de ....................., inscrita no 

CNPJ nº .......................................por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a.) 

........................................, portador (a) Carteira de Identidade R.G. nº............................................. e 

do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no 

art. 7º, XXXIII, da Constituição da República/88, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

 

□ Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

 

 

 

___________, __ de ________________ de ______ 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO X 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR 

123/2006 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ............................ 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a licitante _________________ é beneficiária da Lei 

Complementar nº 123/2006, na condição de _____________ considerando os valores da receita 

bruta e o atendimento aos requisitos previstos na Lei supracitada.  

 

Atestamos para os devidos fins, que a licitante não se encontra enquadrada em nenhuma das 

hipóteses, que veda a concessão do tratamento jurídico diferenciado, previstas nos incisos I a XI do 

§ 4º do art. 3º da Lei nº 123/2006:  

 

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no 

exterior;  

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra 

empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde 

que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; 

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 

beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 

que trata o inciso II do caput deste artigo; 

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, 

desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;  

f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica;  

h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 

econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de 

corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de 

arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;  

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 

jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;  

j) constituída sob a forma de sociedade por ações. 

k) cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de 

pessoalidade, subordinação e habitualidade.  

Possuímos ciência da nossa obrigação de comunicar ao Município de Belo Horizonte quaisquer 

fatos supervenientes que alterem a situação de nossa empresa. 

 

___________, __ de ________________ de _____ 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO XI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ............................ 

 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DO LICITANTE], como representante 

devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO LICITANTE] (doravante 

denominado [Licitante]), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta foi elaborada de maneira independente e que seu conteúdo não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado 

a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, antes 

da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 

discutido com ou recebido de qualquer integrante do Município antes da abertura oficial das 

propostas; e 

 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

 

___________, __ de ________________ de ______ 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO XII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DA LEI ORGÂNICA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ............................ 

 

Declaro, para os devidos fins, que os trabalhadores da              (Razão Social do 

Licitante)_____________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________, sediada no    

__________(endereço completo)___________, envolvidos na execução do objeto da licitação 

mencionada acima não incorrem nas proibições previstas no artigo 49-B da Lei Orgânica deste 

Município, in verbis: 

 

Art. 49-B - Não poderão prestar serviço a órgãos e entidades do Município os trabalhadores das 

empresas contratadas declarados inelegíveis em resultado de decisão transitada em julgado ou 

proferida por órgão colegiado relativa a, pelo menos, uma das seguintes situações: 

 

Art. 49-B acrescentado pela Emenda à Lei Orgânica nº 23, de 14/09/2011 (Art. 2º) 
I - representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em processo de abuso 

do poder econômico ou político; 

II - condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública ou o 

patrimônio público. 

  

Parágrafo único - Ficam as empresas a que se refere o caput deste artigo obrigadas a apresentar ao 

contratante, antes do início da execução do contrato, declaração de que os trabalhadores que 

prestarão serviço ao Município não incorrem nas proibições de que trata este artigo. (NR) 

 

 

___________, __ de ________________ de ________ 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal da adjudicatária 
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ANEXO XIII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

Contrato de prestação de serviços que entre 

si celebram o Município de Belo Horizonte 

e a empresa 

............................................................... 
 

O Município de Belo Horizonte, CNPJ 18.715.383/0001-40, neste ato representado pelo(a) 

Secretário (a) Municipal ................................................., doravante denominado Contratante e a 

empresa ................................................., estabelecida ........................................, CNPJ 

..............................................., representada por........................, neste ato denominada Contratada, 

celebram o presente contrato, decorrente do pregão eletrônico nº ............, processo administrativo 

.............................., e em conformidade com os Decretos Municipais nº 12.436/06, nº 17.317/2020 

e nº 15.113/13 e com as Leis Federais n° 8.666/93 e nº 10.520/02, mediante as seguintes cláusulas 

e condições: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente contrato contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

contínuos de técnicos de análise, desenvolvimento e manutenção de software, por meio de alocação 

de mão de obra exclusiva, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, conforme 

anexo(s) deste contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA(S) DOTAÇÃO(ÇÕES) ORÇAMENTÁRIA(S) 

 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato serão acobertadas pela (s) seguinte (s) 

dotação (ções) orçamentária (s): 

 

2302.3401.10.126.117.1395.0003.339040.09.00.80.197 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR  

 

O presente contrato tem o valor de R$ ..................................................................... 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE IMPLANTAÇÃO  

 

4.1. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da assinatura 

do contrato, para a implantação dos postos de trabalho necessários à plena e efetiva execução 

dos serviços. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA  

 

5.1. O presente contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contada a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com os termos do art. 57, inciso II, da Lei 

nº 8.666/93. 

 

5.2.  A prorrogação a que se refere o subitem anterior será realizada mediante termo aditiv 
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5.3. Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do contrato inicial e observada a 

legislação em vigor. Nos casos de majoração do valor contratual exigir-se-á reforço da garantia 

prevista na Cláusula Décima Terceira deste contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DO REAJUSTE 
 

6.1. O valor da contratação poderá ser reajustado/repactuado segundo os seguintes critérios: 

6.1.1. Os valores concernentes aos itens salariais da proposta serão reajustados quando ocorrer 

alterações em decorrência de acordo(s), convenção(ões) ou dissídio(s) coletivo(s) de 

trabalho da respectiva categoria, desde que devidamente registrado(s) e homologado(s). 

 

6.1.2. O valor do vale-transporte será reajustado quando ocorrer alteração do valor da 

passagem do transporte coletivo do Município onde o serviço está sendo prestado, desde 

que o reajuste seja homologado pelos órgãos competentes. 

 

6.1.3. Os demais custos da contratação, como taxa de administração e insumos, se necessários, 

serão reajustados mediante iniciativa da Contratada, desde que observados o interregno 

mínimo de 1 (um) ano a contar da data limite para apresentação da proposta ou do último 

reajuste, tendo como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE), observado o 

seguinte: 

 

6.1.3.1. Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da 

Contratada. 

 

6.2. Conforme Ofício Circular nº 001/2020 da Câmara de Coordenação Geral (CCG) da Prefeitura 

de Belo Horizonte, datado de 27 de janeiro de 2020, o reequilíbrio econômico-financeiro, 

decorrente de Convenção Coletiva de Trabalho, deverá observar: 

 

a) se o percentual de reajuste anual for inferior à variação do IPCA, apurado pelo IBGE, 

ocorrida nos 12 (doze) últimos meses imediatamente anteriores à data de celebração da 

respectiva convenção, aplica-se a correção pela CCT; 

  

b) se o percentual de reajuste anual for superior à variação do IPCA, no mesmo período citado 

acima, os custos do contrato serão reajustados pela CCT, mas a base de incidência da taxa 

de administração será reajustada pelo IPCA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO ADITAMENTO DOS SERVIÇOS E PREÇOS 

 

7.1. Fica vedada qualquer alteração qualitativa ou quantitativa dos contratos, que implique custos 

adicionais, ou alteração conceitual dos projetos. 

 

7.2. Incluem-se na vedação a repactuação/revisão de preços. 

 

7.3. Não constitui alteração contratual vedada o reajuste de preços previsto contratualmente. 

 

7.4. Excetuam-se da regra o ato autorizativo exarado, prévia e expressamente pelo titular da 

Secretaria ou da Entidade em cuja dotação orçamentária a despesa ocorrerá, em processo 

próprio, com a justificativa da imprescindibilidade da alteração contratual para se atingir o 

interesse público. 
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CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1.Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 

 

8.2.Atender, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a convocação para retirada da(s) Nota(s) de 

Empenho. 

 

8.2.1.  Em caso de omissão, recusa ou protelação em acusar o recebimento da Nota de Empenho, 

o prazo de entrega iniciar-se-á a partir do terceiro dia útil subsequente à data de envio da 

Nota de Empenho. 

 

8.3.Providenciar a imediata correção das irregularidades, se houver, apontadas pelo Contratante, 

quanto à execução do fornecimento. 

 

8.4.Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao Contratante 

ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, na pessoa do seu preposto ou terceiros a seu serviço, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

Contratante. 

   

8.5.Executar os serviços com alto padrão de qualidade, respeitando os prazos fixados ou acordados 

e as obrigações pactuadas a partir deste documento e seus anexos. 

 

8.6.A CONTRATADA deverá manter, na execução dos serviços contratados, pessoal qualificado, 

que satisfaça às condições requeridas pela natureza das tarefas e indicadas neste documento, 

respondendo por quaisquer danos e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros. 

 

8.7. A CONTRATADA deverá fornecer crachá de identificação funcional aos profissionais e 

assegurar o seu uso. 

 
8.8. A CONTRATADA deverá informar à DIEP – Diretoria Estratégica de Pessoas a necessidade 

de novas contratações, respeitando sempre a qualificação profissional exigida. 

 
8.9. Apresentar à CONTRATANTE Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, nos primeiros 15 

(quinze) dias após o início da prestação de serviço, bem como realizar exames específicos 

previstos na NR-07 da Portaria 3214 da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. 

 

8.10. Manter preposto na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com endereço comercial e 

poderes para representá-la na solução de todos os problemas, controvérsias e 

encaminhamentos necessários à execução dos serviços, disponibilizando números de 

telefones fixo e celular para atendimento. 

  

8.6.1. Credenciar representante da empresa junto à CONTRATANTE, para supervisionar 

e gerenciar a execução do serviço contratado, receber notificações e outras 

solicitações. 

 

8.6.2. O representante da empresa deverá organizar visitas programadas aos locais de 

trabalho, no mínimo, uma vez por mês, para atender às demandas e dúvidas dos 

funcionários. 
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8.11. Remunerar os funcionários de acordo com os salários definidos na Planilha de Composição 

de Preços, cumprindo todas as legislações vigentes e concedendo aos seus funcionários os 

direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e na Convenção Coletiva da 

Categoria (CCT). 

 

7.7.1. Pagar os trabalhadores contratados em agência bancária situada no Município de Belo 

Horizonte e em conformidade com a legislação trabalhista vigente. 

 

8.12. Fornecer os vales-transportes e os vales-alimentação/refeição/outros, imediatamente no ato 

da contratação e antecipadamente ao evento, na quantidade correspondente ao número de 

dias de efetivo trabalho previsto para o mês subsequente, respeitando o calendário mensal. 

 

8.8.1. É vedada a substituição dos mesmos por dinheiro ou crédito em conta, com exceção apenas 

para o primeiro mês de trabalho do profissional. 

 

8.13. Pagar os adicionais de insalubridade e periculosidade aos funcionários que deles façam jus, 

nos termos da legislação trabalhista, da medicina e segurança do trabalho e normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

 

8.9.1.  Os custos com os adicionais de insalubridade, previamente não caracterizados, podem 

ser identificados durante a execução contratual e inseridos na Planilha de Custos e 

Formação de Preços. 

 

8.9.2. Realizar, às suas expensas, perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do 

Trabalho, registrados no MTE, para averiguar a caracterização e classificação de 

insalubridade ou periculosidade não especificada na Planilha de Composição 

Preço. 

 

8.14. Controlar a frequência dos trabalhadores designados para a prestação de serviços de acordo 

com as legislações vigentes do Ministério do Trabalho, bem como providenciar a 

confirmação da frequência dos profissionais junto ao gestor local da CONTRATANTE, que 

atua como Apoio de Fiscal, por meio de relatório do sistema ou equivalente. 

  

8.10.1. É permitida a flexibilização dos horários de trabalho, conforme necessidade da 

CONTRATADA, desde que cumprida a jornada mensal. 

 

8.10.2. O trabalhador poderá compensar a sua jornada diária em caso de horas excedidas ou 

faltantes. Essa compensação deverá ocorrer dentro do mesmo mês. Sendo a hora 

excedente registrada na última semana do mês, o profissional poderá gozar das 

horas nos meses subsequentes, observando as regras estabelecidas pela 

CONTRATADA. 

 

8.10.3. Considerando que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) instituiu que a atividade 

pode ser executada por meio do teletrabalho, o trabalhador poderá adotar tal 

modalidade, desde que previamente autorizado pela CONTRATANTE. 

 

8.10.4. Assegurar que seus trabalhadores não realizem horas-extras sem prévia autorização   

formal do CONTRATANTE. 
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a) De forma eventual, fica admitida o pagamento de horas-extras, mediante 

expressa autorização prévia da Subsecretaria de Orçamento, Gestão e Finanças 

- SUOGF/SMSA, encaminhada à CONTRATADA por meio do Fiscal e/ou 

Gestor do Contrato. 

 

8.15. É de responsabilidade da CONTRATADA o controle dos quantitativos dos postos de 

trabalho alocados nessa prestação de serviços. 

 

8.16. Prover pessoal para, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, substituir qualquer um 

dos trabalhadores cujo desempenho, conduta moral ou profissional seja considerada 

prejudicial, inconveniente ou insatisfatória ao interesse do serviço, sem quaisquer ônus para 

a CONTRATANTE. 

 

7.12.1. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para substituir o posto de 

trabalho, contadas a partir da notificação da CONTRATANTE. 

 

8.17. Prover pessoal para, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, substituir qualquer um 

dos trabalhadores, em caso de rescisão, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE e 

observados os quantitativos de postos de trabalho alocados e implantados na contratação. 

 

8.13.1. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para substituir o posto de 

trabalho, contadas do último dia trabalho do profissional. 

 

8.13.2. A CONTRATADA deverá definir o local de cumprimento do aviso prévio do 

profissional, caso a situação requeira, responsabilizando-se pelo provimento do 

pessoal no prazo estipulado no subitem anterior. 

 

8.18. Prover pessoal para, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, substituir 

temporariamente trabalhadores licenciados ou em gozo de férias regulamentares, em caso de 

período superior a 30 (trinta) dias, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE. 

 

8.14.1. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para substituir o posto de 

trabalho, contadas a partir da notificação da CONTRATANTE. 

 

8.14.2. Na impossibilidade justificada de substituição do trabalhador no prazo 

supramencionado, a CONTRATANTE se resguarda o direito de proceder ao 

devido desconto dos dias e horas em que o posto de trabalho ficou descoberto. 

 

8.14.3.  Fica vedada a prorrogação da jornada de trabalho (dobra), na impossibilidade de 

substituição de trabalhador faltoso. 

 

8.19. O planejamento da escala de férias dos profissionais deverá ser elaborado de forma a não 

prejudicar o andamento dos trabalhos habituais, com análise prévia da Secretaria Municipal 

de Saúde, observado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do início do primeiro 

período de férias da escala. 

 

8.20. Zelar pela disciplina de seus trabalhadores, sendo vedadas a eles, dentre outras, as seguintes 

condutas: 
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8.16.1. Qualquer tipo de jogo, venda de produtos, circulação de listas, rifas e pedidos de 

qualquer natureza. 

  

8.16.2. Utilizar ou colocar em funcionamento máquinas e aparelhos de propriedade do 

CONTRATANTE, abrir armários, gavetas ou invólucros de qualquer espécie sem 

prévia autorização do gerente da unidade competente, quando não estiverem 

relacionados ao seu trabalho. 

 

8.16.3. Consumir e/ou guardar drogas ou bebidas alcóolicas nas dependências da 

CONTRATANTE. 

 

8.16.4. Realizar serviços e/ou atividades, dentro das dependências do CONTRATANTE, que 

não sejam relativas ao objeto do contrato. 

 

8.21. Garantir a não violação de documentos e o sigilo de assuntos da CONTRATANTE 

colocados ao alcance dos trabalhadores alocados na prestação de serviços, respondendo por 

todo e qualquer dano causado ao CONTRATANTE. 

 

8.22. Responsabilizar-se por danos causados aos equipamentos e/ou outros bens de propriedade 

da CONTRATANTE, ou de terceiros, ocasionados por seus funcionários, em virtude de dolo 

ou culpa, quando na execução do objeto contratado. 

 

8.23. Os requisitos de experiência, observados no Anexo II, deverão ser comprovados por meio 

dos registros na CTPS (Carteira do Trabalho e Previdência Social) ou, ainda, por meio de 

declarações ou atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado que 

comprovem ter o profissional desempenhado serviços compatíveis com os quais estará sendo 

alocado. 

 

8.24. A escolaridade de cada profissional, observadas as exigências no Anexo II, deverá ser 

comprovada, mediante apresentação de diploma ou certificado emitido por instituição de 

ensino legalmente credenciada pelo Ministério da Educação. 

 

8.25. Fornecer à CONTRATANTE o cadastro dos trabalhadores em ordem alfabética, inclusive 

dos reservas, constando: o nome e endereço completo dos trabalhadores, telefone, 

categoria/função, salário, data de admissão, horário de trabalho, unidade em que trabalha, 

recebimento ou não de insalubridade, data de nascimento, filiação, CPF e nº da carteira de 

identidade para cadastro e controle da SMSA, em formato Excel por meio de CD/DVD/Pen 

Drive ou via e-mail, respeitando os prazos abaixo: 

 

a. Até o 5º (quinto) dia útil do início da prestação de serviços; 

 

b. Até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, os dados relativos aos novos trabalhadores, aos 

substitutos, estes com respectivo período previsto, e demais alterações na prestação de 

serviços no mês anterior, sempre que solicitado pela CONTRATANTE. 

  

8.21.1. Outros dados poderão ser solicitados pela CONTRATANTE a qualquer momento, 

em prazo de entrega a ser definido no respectivo pedido. 
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8.26. Responsabilizar-se pelo pagamento regular dos salários, encargos sociais, previdenciários, 

securitários, tributários e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o pessoal 

necessário à execução do contrato. 

  

8.22.1. Comprovar mensalmente o recolhimento de todos os encargos sociais, 

previdenciários, tributários e a regularidade da situação dos trabalhadores alocados 

na prestação do serviço, em especial, emitir folhas de pagamento e guias de 

recolhimento das obrigações previdenciárias e sociais específicas dos 

trabalhadores alocados na prestação dos serviços. 

 

8.27. Tomar todas as providências e assumir as obrigações estabelecidas na legislação específica 

de acidentes do trabalho, quando estas situações ocorrerem com os profissionais contratados 

pela CONTRATADA, estando estes no desempenho dos serviços objeto deste documento e 

ocorrerem nas dependências da CONTRATANTE. 

 

8.28. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação. 

 

8.29. Apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, comprovação de cumprimento 

das obrigações sociais, previdenciárias, securitárias, tributárias e quaisquer outras. 

 

8.30. Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade verificada. 

 

8.31. Submeter-se às normas e determinações da CONTRATANTE no que se refere à execução 

do contrato. 

 

8.32. Realizar, quanto solicitado pela CONTRATANTE, vistorias diurnas e noturnas nos setores 

de trabalho para averiguação de possíveis irregularidades, com emissão do Termo de 

Vistoria. 

 

8.33. Cumprir o disposto na Portaria nº 3.214/78, que aprova as Normas Regulamentares – NR – 

do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho e Emprego, relativas à 

Segurança e Medicina do Trabalho, da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, 

no tocante às exigências para a preservação da saúde e integridade dos trabalhadores. 

 

8.34. Manter na execução dos serviços trabalhadores maiores de 18 (dezoito) anos. 

 

8.35. Manter em arquivos de sua responsabilidade, para eventual comprovação à 

CONTRATANTE sempre que solicitado: 

 

8.31.1. Comprovantes de treinamento operacional e de segurança do trabalho tanto 

admissional quanto periódicos, registrando em formulário próprio, constando dia, 

horário, conteúdo dos treinamentos, assinatura dos participantes e devida 

identificação do instrutor. 

  

8.31.2. Comprovante de fornecimento de EPI para aqueles funcionários que devam usá-los 

por força de lei ou Convenção Coletiva de Trabalho. 

 

8.31.3. Cópia da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT. 
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8.31.4. Estatística/registro dos acidentes de trabalho por função/atividade com as causas, 

agente causador, dias de afastamento e medidas corretivas e preventivas adotadas. 

 

8.31.5. Comprovante de funcionamento/treinamento da(s) Comissão(ões) Interna(s) de 

Prevenção de Acidentes (CIPA) e de treinamento da(s) mesma(s), constando carga 

horária, assinatura do trabalhador treinado, programação do treinamento, entidade 

promotora e assinatura do(s) instrutor(es) a cada gestão da CIPA. 

 

8.36. Comunicar ao INSS através da CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) quaisquer 

acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, quando ocorrerem, mesmo em caso de 

acidentes sem afastamentos. 

  

8.32.1. Todo acidente ocorrido dentro das dependências da Secretaria Municipal de Saúde, e 

de suas unidades de saúde, independente da sua gravidade, deverá ser comunicado 

à CONTRATANTE, indicando suas causas e as medidas adotadas. 

 

8.37. Promover ações objetivando aplicar medidas previstas no PPRA e no PCMSO. 

 

8.33.1. Apresentar cópias, sempre que solicitado, do PPRA – PROGRAMA DE 

PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS e suas revisões anuais. 

 

8.33.2. Apresentar cópias, sempre que solicitado, do PCMSO – PROGRAMA DE 

CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL e suas revisões anuais, 

além de indicar médico coordenador do respectivo programa em atendimento à 

NR-07 da Portaria 3214 da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, 

mantendo este local para encaminhamento dos trabalhadores com possíveis 

acometimentos à saúde originados pela exposição aos riscos nos processos de 

trabalho. 

 

8.38. Apresentar, sempre que solicitado, comprovante de imunização, conforme previsto no 

Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. 

 

8.39. No tocante ao Equipamento de Proteção Individual – EPI, a CONTRATADA deverá 

fornecer aos funcionários os EPI’s para aqueles que devam usá-los por força de lei ou 

Convenção Coletiva de Trabalho, e tomar as seguintes medidas: 

m. Exigir seu uso. 

n. Fornecer aos empregados somente equipamentos aprovados pelo órgão nacional 

competente em segurança e saúde no trabalho. 

o. Orientar e treinar os empregados sobre o uso guarda e conservação adequados. 

p. Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado. 

q. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. 

r. Comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade observada.   

 

8.40. Realizar, às suas expensas, os treinamentos necessários para que os profissionais alocados 

nos postos de trabalho, mantenham-se atualizados e tecnicamente capazes de executar 

demandas de tecnologia advindas do objeto desta contratação 

  

8.36.1. Responsabilizar-se pela disseminação das informações e treinamentos recebidos da 

CONTRATANTE – PBH, ou dos órgãos por ela indicados, aos componentes da 
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equipe de trabalho, cuidando para que sejam disseminadas no seu real conteúdo e 

intenção. 

 

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

9.1. Acompanhar e fiscalizar o fornecimento contratado, por meio da Gerência de Apoio Técnico à 

Saúde conjuntamente com as gerências demandantes dos itens. 

 

9.2.Pagar no vencimento a fatura apresentada pela Contratada correspondente ao fornecimento. 

 

9.3.Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades 

encontradas na execução do fornecimento. 

 

9.4. Fiscalizar a manutenção pela Contratada, das condições de habilitação e qualificação exigidas 

neste edital, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 

  

9.5.Responsabilizar-se pelo acompanhamento, gerenciamento, fiscalização e execução do Contrato. 

 

9.5.1. O contrato será fiscalizado e acompanhado pelo fiscal e gestor a serem designados pela 

Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do Decreto nº 15.185/13. 

 

9.6. Executar mensalmente o acompanhamento da execução dos serviços, efetuando pagamentos e 

descontos devidos, sem prejuízo das demais sanções. 

 

9.7. Conferir as faturas apresentadas pela CONTRATADA e, após aprovadas e integralmente 

validadas, preparar e instruir processo de pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias corridos. 

 

9.8.Pagar, no vencimento, a fatura correspondente à prestação de serviços efetivamente executados, 

desde que cumpridas todas as formalidades e exigências contratuais. 

 

9.9. Notificar ou comunicar à CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir 

defeitos ou irregularidades encontradas na prestação dos serviços, inclusive para constituir em 

mora quanto às obrigações relativas à apresentação dos documentos necessários à realização 

dos pagamentos devidos. 

 

9.10. Comunicar à CONTRATADA os danos porventura causados por seus trabalhadores no 

âmbito da Administração, requerendo a sua reparação. 

 

9.11. Prestar as informações e esclarecimentos necessários, com clareza, à CONTRATADA, para 

a execução dos serviços. 

 

9.12. Zelar pelo cumprimento dos atos relativos às obrigações que assumir contratualmente, bem 

como pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento do contrato em 

que figure como parte. 

 

9.13. Fiscalizar as condições de habilitação e qualificações da CONTRATADA, exigidas no edital, 

durante toda a execução do contrato, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII do artigo 55 

da Lei 8.666/93 e do Decreto 15.185/2013. 
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9.14. Indicar formalmente, à CONTRATADA, as suas equipes de Fiscalização e de supervisão 

dos serviços. 

 

9.15. Solicitar, a qualquer tempo, o afastamento de qualquer profissional, prestador de serviços, 

da CONTRATADA, cujo comportamento ou capacidade técnica, seja julgado inconveniente 

ou esteja em desconformidade com as disposições contratuais e legais. 

 

9.16. Solicitar formalmente à CONTRATADA, quando julgar necessário, que tome providências 

para que seus empregados ocupantes dos postos de trabalho descritos neste documento 

realizem treinamentos para aperfeiçoamento em conhecimentos técnicos que sejam 

necessários para o desenvolvimento das atividades e qualidade dos serviços prestados. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

10.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo serviço objeto do presente contrato, nas 

seguintes condições: 

 

10.1.1. O pagamento pelo serviço prestado ocorrerá na forma de reembolso, conforme 

Planilha de Composição de Preços, e será realizado mensalmente no prazo de até 30 

(trinta) dias após a apresentação da fatura devidamente atestada, desde que atendidas 

completamente às exigências deste termo e de seus anexos, e apresentados os 

documentos fiscais pertinentes. Eventuais problemas no faturamento que impliquem 

na substituição da nota fiscal/fatura resultarão na abertura de nova contagem do prazo 

de pagamento. 

 

10.1.1.1. A primeira fatura deverá ser emitida somente após a efetiva prestação dos 

serviços nas unidades da SMSA. 

 

10.1.2. O pagamento previsto no item acima ocorrerá mediante comprovação dos serviços 

executados, bem como do pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários 

realizados pela Contratada, em conformidade com disposto na Instrução de Serviço 

SMFA nº 02 de 31/10/2017, devendo a CONTRATADA apresentar: 

 

k. Até o dia 20 (vinte) do mês subsequente, os processos de pagamento de todos os 

eventos previstos na Instrução de Serviço SMFA nº 02 de 31/10/2017, 

devidamente instruídos com as documentações comprobatórias da execução da 

prestação de serviços, bem como as Notas Fiscais/Faturas relativas ao período 

compreendido entre o 1º (primeiro) e o último dia útil do mês anterior. 

 

▪ A partir da competência abril/2022, os órgãos públicos (Administração Direta, 

Autarquias e Fundações) ficaram obrigados a enviar o EFD-REINF (referente à 

retenção de INSS de empresas prestadoras de serviço). Sendo assim, a Nota 

Fiscal deverá ser emitida no limite do dia 20 (vinte), estipulado na cláusula, sob 

pena de impactar diretamente no pagamento dos impostos e causar o repasse à 

empresa das multas decorrentes do atraso, conforme disposto na cláusula 

13.1.4.1. 

 

l. A comprovação do evento “PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E ENCARGOS” 

ocorrerá por meio de: 
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▪ Cópias das folhas de pagamento, legíveis e em ordem alfabética, relativa ao mês 

de efetiva prestação do serviço, com os respectivos comprovantes de crédito 

bancário (nominal), para comprovação de pagamento dos salários; 

 

▪ Cópias da Guia de Recolhimento do FGTS – GRF e da Guia de Previdência 

Social – GPS, com respectivos comprovantes de pagamento. 

 

▪ Cópia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 

Informações à Previdência Social contendo a Relação de Trabalhadores – RE, 

Relação Tomador Obra – RET, comprovante de declaração à Previdência Social 

e o protocolo de conectividade (social) de envio. 

 

▪ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CND), válida, emitida pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. 

 

m. Os encargos do grupo II – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR 

TRABALHADOR, itens B, C e D, previstos na Instrução de Serviço SMFA nº 02 

de 31/10/2017, serão faturados à parte, quando da sua ocorrência. Este faturamento 

somente será aceito mediante apresentação dos comprovantes/recibos originais de 

pagamento acompanhados de cópia autenticada ou de cópia simples que será 

autenticada por servidor responsável. Além da comprovação do pagamento dos 

encargos e verbas rescisórias, quando for o caso, a CONTRATADA deverá 

apresentar relatório descritivo dos encargos calculados e dos impostos. 

 

n. O grupo II – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS POR 

TRABALHADOR, item B, são aqueles legais decorrentes de auxílio enfermidade, 

faltas legais, licenças maternidade e paternidade, acidente de trabalho e aviso 

prévio. 

 

o. Todos os documentos relacionados nas alíneas “a”, “b” e “c” do item anterior 

deverão ser referentes à competência (mês) de prestação de serviço. 

 

10.1.3. A CONTRATADA deverá emitir folhas de pagamentos e guias de recolhimento das 

obrigações previdenciárias e sociais específicas dos profissionais lotados na prestação 

do serviço objeto do Contrato. 

 

10.1.4. A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal na modalidade eletrônica, em 

conformidade com a legislação vigente, especialmente as Portarias 08/2009 e 10/2009 

da então denominada Secretaria Municipal de Finanças. 

 

10.1.4.1. O atraso na apresentação do faturamento que venha a implicar no respectivo 

atraso no recolhimento da importância retida para o INSS com acréscimos 

legais, acarretará o repasse dos citados acréscimos à CONTRATADA. 

 

10.1.4.2. Eventuais faltas verificadas na frequência do período faturado serão 

descontadas na fatura do período imediatamente subsequente. 

 

10.1.4.3. Poderá ser atrasado o pagamento de qualquer fatura que contrarie as 

especificações contidas na Nota de Empenho ou Proposta apresentada, sem 

qualquer ônus para o CONTRATANTE. 
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10.1.5. Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas como de responsabilidade da 

CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, parcelas de 

pagamentos contratuais ou eventuais créditos em caso de dano de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

10.1.6. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, poderá ser 

descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE. 

 

10.1.7. A frequência do último período mensal do Contrato será considerada no último 

faturamento que só ocorrerá após o último dia efetivo da prestação de serviço. 

 

10.1.8. Os valores reembolsados pelo CONTRATANTE, mediante apresentação de 

comprovantes e observados os limites de valores totais apresentados na Planilha de 

Composição de Preços, serão os seguintes: 

 

10.1.8.1. Vale Transporte: [custo total mensal do vale transporte] = [quantidade de 

trabalhadores] x [nº de vales/dia] x [tarifa(s) vigente(s)] x [nº de dias 

trabalhados] – [6% sobre o valor do salário mensal]. 

10.1.8.2. Vale Alimentação/Refeição/Outros: [custo total mensal do benefício] = 

[quantidade de trabalhadores] x [1(um) benefício/dia] x [valor conforme 

convenção] x [nº de dias trabalhados] – [20% sobre o valor mensal do 

benefício]. 

 

10.1.9.  As horas extras, eventualmente realizadas, mediante expressa autorização da 

CONTRATANTE, emitida pelo Fiscal e/ou Gestor do Contrato, serão pagas 

mediante o reembolso dos valores correspondentes, desde que devidamente apuradas 

e comprovadas. 

 

10.1.10. É vedado substituir o vale alimentação/refeição/outros e vale transporte por dinheiro 

ou crédito equivalente em conta, com exceção apenas para o primeiro mês de trabalho 

do profissional. Caso a situação persista, o valor dos mesmos não será reembolsado 

e serão aplicadas as sanções previstas. 

 

10.1.11. A CONTRATADA encaminhará as notas fiscais/faturas juntamente com a Nota de 

Empenho e a comprovação do recolhimento de todos os encargos sociais, 

previdenciários, tributários e a regularidade da situação dos trabalhadores à DIEP – 

Diretoria Estratégica de Pessoas, que conferirá, atestará, e remeterá à Diretoria de 

Orçamento e Finanças, para pagamento. 

 

10.1.11.1. A regularidade da situação dos trabalhadores será comprovada mediante a 

apresentação dos documentos relacionados no item 13.1.2 e outros 

documentos legalmente exigíveis e relativos aos mesmos que, a critério 

da Secretaria, deverão instruir o processo de pagamento, desde que 

relativos aos serviços prestados ou aos trabalhadores envolvidos. 

 

10.1.12. Em caso de constatação de irregularidades, a CONTRATADA deverá saná-las em 

até 5 (cinco) dias úteis. 
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10.1.13. O desconto referente ao serviço não prestado ou valor faturado indevidamente será 

realizado na fatura do mês subsequente ao da ocorrência, salvo no último mês da 

prestação do serviço, onde o desconto ocorrerá na mesma fatura. 

 

10.1.14. Os pagamentos serão feitos mediante à ocorrência do fato gerador e observados os 

valores e cálculos apresentados Planilha de Composição de Preços, para cada tipo de 

evento. 

 

10.1.15.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = 
(6 / 100) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

                                                           365 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da 

Contratada, sujeitando-a às seguintes penalidades: 

          

11.1.1. advertência. 

 

11.1.2. multas nos seguintes percentuais: 

 

a) 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%, correspondente a até 30 (trinta) dias de 

atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, 

quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento 

fiscal; 

 

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

houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações 

assumidas. 

 

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

descumprida na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo 

com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, 

irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina. 
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d)  multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando 

o infrator der causa à rescisão do mesmo;  

 

e)  multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a 

rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública 

superiores aos contratados. 

 

11.1.3. impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do SUCAF 

– Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte nos 

termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Municipal nº 17.317/2020. 

 

11.1.4. declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do 

inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

11.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo Diretor competente. 

 

11.2.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do pagamento 

imediatamente subsequente à sua aplicação e/ou da garantia contratual. 

 

11.2.2. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

11.3. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Secretário Municipal 

Adjunto competente. 

 

11.4. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário Municipal 

competente. 

 

11.5. Na notificação de aplicação das penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar e 

contratar será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis. 

 

11.6. Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada a 

defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

11.7. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias úteis 

para apresentação de recurso. 

 

11.8. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 

separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena execução 

do objeto contratado. 

 

11.8.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os prazos 

para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 
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11.9. 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA EXTINÇÃO/RESCISÃO 

 

12.1. O presente contrato extinguir-se-á ao seu término, sem necessidade de qualquer notificação 

ou interpelação ou judicial ou extrajudicial, podendo, no entanto, ser rescindido a qualquer 

tempo.  

 

12.2. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na legislação, desde que 

formalmente motivado nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 

bem como nas hipóteses de a Contratada: 

 

12.2.1. infringir quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato; 

 

12.2.2. entrar em regime de falência, dissolver-se ou extinguir-se; 

 

12.2.3. transferir ou ceder o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte; 

 

12.2.4. recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução deste contrato, 

insistindo em fazê-lo com imperícia ou desleixo; 

 

12.2.5. deixar de executar o serviço, abandonando-o ou suspendendo-o por mais de 2 (dois) 

dias seguidos, salvo por motivo de força maior, desde que haja comunicação prévia e 

imediata ao Contratante; 

 

12.2.6. deixar de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações trabalhistas, tributárias 

e sociais; 

 

12.2.7. ser declarada inidônea e/ou suspensa e/ou impedida do direito de licitar ou contratar 

com a Administração Municipal; 

12.2.8. subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto contratado, exceto na 

hipótese de serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que 

expressamente autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a integral 

responsabilidade da Contratada. 

 

12.2.9. associar-se com outrem, bem como realizar fusão, cisão, incorporação ou 

integralização de capital, salvo com expressa autorização do Contratante. 

 

12.2.10. nos casos em que a CONTRATADA estiver envolvida em casos de corrupção, nos 

termos da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

12.3.  A rescisão do contrato poderá ser: 

 

I. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados no 

subitem anterior; 

II. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 

que haja conveniência para a Administração; 

III. Judicial, nos termos da legislação; 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO 

 

13.1. Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do Contratante, devidamente justificado, 

quando o interesse público assim o exigir, sem indenização à Contratada, a não ser em caso de dano 

efetivo disso resultante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA GARANTIA 

 

14.1. Exirgir-se-á da CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da assinatura 

do contrato, conforme dispoto no art. 16 do Decreto n° 15.562/2014, a prestação de garantia no 

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

modalidades: 

 

I.  Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob 

a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

 

II. Seguro garantia; 

 

III. Fiança bancária. 

 

14.1.1. A opção pela modalidade de garantia será feita quando da convocação pela 

Administração Municipal.  

 

14.1.2. Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma deverá ser 

recolhida obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal (Banco 104) através da Conta 

Nº 71096-9 (Operação 006) – Agência 0093 

 

14.2. A caução em dinheiro só será devolvida após o cumprimento total das obrigações contratuais. 

 

14.3. A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do tomador, devendo 

este efetuar o pagamento do respectivo prêmio, por todo o período da garantia, 

independentemente do prazo de vigência indicado na apólice. 

 

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

obrigações contratuais.   

 

14.5. O Município de Belo Horizonte poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia exigida para 

se ressarcir de multas estabelecidas neste contrato. 

 

14.6. O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer 

obrigação, obrigando-se a Contratada a fazer a respectiva reposição no prazo máximo e 

improrrogável de 02 (dois) dias úteis, contado da data em que for notificada. 

 

14.6.1. A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as obrigações 

contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer 

reclamação a elas relativas. 
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14.7. As modalidades de seguro garantia e de fiança bancária não podem trazer cláusulas restritivas 

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

 

14.8. Havendo necessidade de alteração da garantia, a CONTRATADA deverá efetuar a pertinente 

adequação, no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, sob pena de aplicação das sanções 

administrativas pertinentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, 

DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS 
 

15.1.O Contratado obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, 

dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou 

da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/209/2018, suas alterações e 

regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente 

instrumento contratual. 

 

15.2. O Contratado obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes visando 

a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou 

base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, 

vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou 

qualquer outra forma de tratamento não previstos. 

 

15.3. O Contratado deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou 

prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou 

conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, 

confidencialidade e sigilo. 

 

15.4. O Contratado não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a que 

tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

 

15.5. O Contratado não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização 

escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do 

cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

 

15.5.1. O Contratado obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados 

estritamente necessários caso quando da transmissão autorizada a terceiros durante o 

cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual. 

 

15.6. O Contratado fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias que contenham 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do 

cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data da ocorrência de qualquer uma das hipóteses de extinção do contrato, restando autorizada 

a conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas. 

 

15.6.1. Ao Contratado não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados pessoais 

e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do 

objeto deste instrumento contratual. 
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15.6.1.1.  O Contratado deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou 

posse em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão 

logo não haja necessidade de realizar seu tratamento. 

 

15.7. O Contratado deverá notificar, imediatamente, a Contratante no caso de vazamento, perda 

parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

 

15.7.1. A notificação não eximirá o Contratado das obrigações e/ou sanções que possam 

incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

 

15.7.2. O Contratado que descumprir nos termos da Lei nº 13.709/2018 suas alterações e 

regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no 

presente instrumento contratual fica obrigado a assumir total responsabilidade e ao 

ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções 

aplicadas pela autoridade competente. 

 

15.8. O Contratado fica obrigado a manter preposto para comunicação com Contratante para os 

assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018 suas alterações e regulamentações posteriores. 

 

15.9. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente cláusula, 

permanecerão em vigor após a extinção das relações entre o Contratado e a Contratante, bem 

como, entre o Contratado e os seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou 

prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei nº 13.709/2018, suas alterações 

e regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária. 

 

15.10. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará o 

Contratado a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, 

sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CESSÃO DE DIREITOS À PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 

 

16.1. Os direitos relativos à propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos pelos profissionais 

alocados nos postos de trabalho nos termos contratuais, passam a ser de propriedade da 

CONTRATANTE, sem prejuízo da identificação dos respectivos autores e da responsabilidade 

técnica a eles atribuída. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA CONFIDENCIALIDADE 

 

17.1. A CONTRATADA e seus profissionais alocados nos postos de trabalho, deverão respeitar a 

classificação das informações produzidas ou custodiadas pela CONTRATANTE que vierem a 

ter acesso por necessidade do serviço, assinando, para tanto, previamente ao início das 

atividades, o termo de compromisso de manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança 

vigentes, de acordo com o modelo indicado no Anexo VI deste termo. 

 

17.2.A CONTRATADA e seus profissionais alocados nos postos de trabalho manterão o mais 

absoluto sigilo sobre as operações, dados, materiais, pormenores, informações, documentos, 

especificações técnicas ou comerciais, inovações e aperfeiçoamentos tecnológicos ou 
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comerciais, contidos em quaisquer documentos e/ou mídias, inclusive programas, rotinas ou 

arquivos, da CONTRATANTE, de seus clientes, empregados ou de terceiros, especialmente 

as informações cobertas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD  – Lei nº 13.709, 

de 14 de agosto de 2018), que lhes sejam, voluntária ou involuntariamente, reveladas, 

fornecidas, comunicadas, adquiridas (seja verbalmente ou por escrito, em forma eletrônica, 

textos desenhos, fotografias, gráficos, projetos, plantas ou qualquer outra forma), 

independentemente da classificação de sigilo conferida pela CONTRATANTE a tais 

documentos, devendo abster-se de copiar, reproduzir, vender, ceder, licenciar, comercializar, 

transferir ou de outra forma alienar, divulgar, revelar, reproduzir, disponibilizar tais 

informações a terceiros ou utilizá-las para quaisquer fins não atinentes aos serviços objeto da 

contratação. 

 

17.3.  A CONTRATADA, na hipótese de término ou rescisão do Contrato, ou mediante 

solicitação da CONTRATANTE, deverá devolver, em até 05 (cinco) dias úteis, todo o material 

(ainda que em mídias) que, sob qualquer forma, estejam em seu poder ou de qualquer integrante 

da equipe de trabalho. 

 

17.3.1. Fica vedado aos profissionais da CONTRATADA, alocados nos postos de trabalho, efetuar 

quaisquer tipos de cópias de documentos, mídias e softwares de propriedade da 

CONTRATANTE que não sejam essenciais para fiel cumprimento de suas atividades. 

 

17.4. A CONTRATADA deverá apagar e/ou destruir as informações de quaisquer bancos de dados 

em até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da solicitação/orientação da diretoria 

executiva a que se refere o subitem anterior, remetendo à CONTRATANTE, em seguida, 

declaração de pleno cumprimento da solicitação/orientação, assinada por seu(s) 

representante(s) legal(is). 

 

17.5. Todos os serviços solicitados pela CONTRATANTE aos profissionais alocados nos postos de 

trabalho serão de propriedade da CONTRATANTE, a quem deverá ser assegurado acesso 

irrestrito a qualquer momento. 

 

17.6. A qualquer tempo, por solicitação da CONTRATANTE, a CONTRATADA repassará à 

CONTRATANTE todas as informações necessárias à continuidade da operação dos serviços. 
 

17.7. A CONTRATADA indenizará, defenderá e assegurará à CONTRATANTE, quaisquer perdas, 

danos, custos, despesas, responsabilidades, ações, reclamações e procedimentos decorrentes, 

direta ou indiretamente, do descumprimento das obrigações de sigilo, sem prejuízo das 

medidas liminares ou cautelares cabíveis em relação ao seu descumprimento efetivo ou 

potencial. 
 

17.8. A CONTRATADA obterá, por escrito, a ciência de cada um dos seus profissionais alocados 

nos postos de trabalho quanto à obrigação de sigilo assumida, mediante a assinatura de Termo 

de Confidencialidade nos termos do Anexo VI, que deverá ser apresentado à 

CONTRATANTE previamente ao início das atividades, ou sempre que necessário em razão 

de modificação da equipe. 
 

17.9. As obrigações de sigilo subsistirão ao término da Ordem de Serviço ou em caso de rescisão. 
 

17.10. O dever de sigilo estabelecido nos subitens acima não será aplicável a quaisquer informações 

que pertençam ao domínio público anteriormente ao seu recebimento pela CONTRATADA 
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e seus profissionais alocados nos postos de trabalho; ou posteriormente ao seu recebimento 

pela CONTRATADA e seus profissionais alocados nos postos de trabalho, desde que não 

tenham recebido tal qualidade em decorrência de violação das obrigações de sigilo 

CONTRATADAS; ou, ainda, caso sejam reveladas pela CONTRATADA, por força de lei 

ou por ordem de autoridade competente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, conforme previsto nos §§1º e 2º, art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

18.2. A tolerância do Contratante com qualquer atraso ou inadimplência por parte da Contratada, 

não importará de forma alguma em alteração ou novação. 

 

18.3. A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DOS ANEXOS 
 

Vincula-se ao presente contrato o instrumento convocatório, bem como a proposta da Contratada, 

nos termos do art. 55, XI, da Lei nº 8.666/93 e são anexos ao presente instrumento e dele fazem 

parte integrante: 

 

CLÁUSULA VIGÉSUMA: DA PUBLICAÇÃO 

 

A publicação do extrato do presente contrato no Diário Oficial do Município – DOM, correrá por 

conta e ônus do Contratante. 

 

CLÁUSULA VIGÉSUMA PRIMEIRA: DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, renunciando-se a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida ou pendência oriunda do presente instrumento. 

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 2 (duas) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas abaixo: 

 

Belo Horizonte, 

........................................................................ 

Secretário(a) Municipal de ....................... 

 

...................................................................... 

Representante da Empresa 
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ANEXO XIV - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
 

À 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. 

Tendo em vista a contratação da empresa ______________________________, de cuja 

equipe técnica faço parte, para realização dos serviços constantes do edital do Pregão XXXX 

- XX/2022 e, considerando o acesso a informações confidenciais relacionadas à Secretária 

Municipal de Belo Horizonte - CONTRATANTE, comprometo-me, de acordo com este 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, aos termos e condições abaixo discriminados. 

1. Para os fins deste instrumento, as informações e os documentos normalmente não 

divulgados ao público são considerados confidenciais, sendo classificados como não passíveis 

de reprodução e de uso ou acesso restrito. 

2. Assim, comprometo-me: 

a) a manter, em relação a terceiros, sigilo sobre todas as informações confidenciais a que tenha 

acesso, especialmente aquelas cobertas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD 

– Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018); 

b) a utilizar as informações relacionadas à Secretaria Municipal de Belo Horizonte - 

CONTRATANTE exclusivamente na execução dos serviços constantes do edital do Pregão 

XXXXXX-XX/2022; e 

c) a não divulgar a terceiros, revelar, reproduzir ou, ainda, de qualquer modo dispor das 

referidas informações em relação à Secretaria Municipal de Belo Horizonte - 

CONTRATANTE ou às entidades municipais a ela relacionadas. 

3. Não se consideram “terceiros”, porém, para os efeitos do item anterior, as pessoas físicas 

e/ou jurídicas participantes da execução dos serviços constantes do edital do Pregão XXXXX-

XX/2022. 

4. São de minha exclusiva responsabilidade todos os danos decorrentes de eventual violação 

ao compromisso de confidencialidade ora firmado. Caso seja obrigado a revelar qualquer 

informação confidencial por determinação legal de autoridades competentes, devo, 

imediatamente, notificar a Secretária Municipal de Belo Horizonte - CONTRATANTE e me 

comprometer a cumprir a referida determinação no limite do estritamente solicitado. 

 

Belo Horizonte, ____ de __________________ de _______. 

 

Assinatura: __________________________________________________________________ 

Nome completo: ______________________________________________________________ 

CPF: _______________________________________________________________________ 
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ANEXO XV – NOTA TÉCNICA SALARIAL 
 

Diante do perfil profissional e exigências técnicas solicitadas pela Prodabel para atendimento aos 

projetos de TI em curso na Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, realizamos uma 

pesquisa de salários pagos de acordo com o perfil de profissionais almejados neste certame. 

 

Sendo as fontes consultadas os sites Glassdoor, Site Globo (fonte Vagas) e Orçamentos realizados 

pela Prodabel e Orçamento da Empresa SeniôrTeam. 

 

Os salários previstos neste documento foram estimados com base na média desse levantamento 

orçamentário, conforme apresentado abaixo, considerando o arredondamento. 

 

 
Fontes 

Cargo Prodabel Glassdoor Site Globo SeniôrTeam Média 

Analista de Teste Sênior R$ 8.000,00 R$ 6.824,00 R$ 8.300,00 R$ 9.005,15 R$ 8.032,29 

Analista Desenvolvedor fullstack 

PLENO Java e Angular 
R$ 8.000,00 R$ 6.223,00 R$ 8.100,00 R$ 9.155,12 R$ 7.869,53 

Analista Desenvolvedor fullstack Sênior 

Java e Angular 
R$ 9.000,00 R$ 7.964,00 

R$ 

10.750,00 

R$ 

10.155,12 
R$ 9.467,28 

Analista de Requisitos Pleno R$ 9.000,00 R$ 8.403,00 
R$ 

10.000,00 

R$ 

12.691,20 

R$ 

10.023,55 

Arquiteto de sistemas Sênior 
R$ 

12.000,00 

R$ 

14.794,00 

R$ 

12.300,00 

R$ 

19.312,05 

R$ 

14.601,51 

Analista Desenvolvedor Sênior 

(linguagem PHP / LARAVEL / VUE 

JS) 

R$ 9.000,00 R$ 7.964,00 
R$ 

10.750,00 

R$ 

10.155,12 
R$ 9.467,28 
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ANEXO XVI 

 

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 3todos 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 parte para 

                                                           
3. 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. 

http://www.iadb.org/integrity
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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) designação4 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.  

                                                           
4. 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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Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções acima 

referidas. 

 

(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 
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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. 

 

(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; 
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(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 XVII 

 

PAÍSES ELEGÍVEIS 

 

Elegibilidade para Provisão de Bens, Obras e Serviços em Contratos Financiados pelo Banco

  

 

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 nacional de 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. 
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b) Uma firma é considerada 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 

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. 


