QUESTIONAMENTOS RECEBIDOS ATÉ 06/11/2017
QUESTIONAMENTO 1:
O Edital está aberto para empresas estrangeiras ou apenas brasileiras?
RESPOSTA 1:
O edital está aberto a quaisquer interessados, seja do Brasil ou exterior. A proposta pode ser
enviada até mesmo via correio.
QUESTIONAMENTO 2:
Há prazo para captação antes da iniciação dos trabalhos? Dizemos isso porque o prazo médio
é de aproximadamente 3 meses. Talvez seja interessante ter isso em mente, pensando no
cronograma de trabalho e eventuais prorrogações contratuais.
RESPOSTA 2:
Não há prazo previsto para captação de recursos pela instituição. O período de captação de
recursos deverá ser previsto no cronograma de execução dos trabalhos a ser apresentado na
proposta da empresa.
QUESTIONAMENTO 3:
Não vimos na minuta do Termo de Cooperação ou no Edital especificamente razões para
rescisão contratual caso não se consiga fazer a captação desejada, total ou parcial. Por outro
lado, também não há impeditivos no Termo, o que é ótimo. Mas é importante deixar
transparente que isso pode acontecer, e caso aconteça, fica impossível dar continuidade aos
trabalhos.
RESPOSTA 3:
O termo de cooperação poderá ser resilido por iniciativa de qualquer dos partícipes, mediante
notificação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
QUESTIONAMENTO 4:
O Termo de Cooperação equivale a um contrato entre a Prefeitura e a empresa?
RESPOSTA 4:
O termo de cooperação é o instrumento que será utilizado para formalizar o interesse mútuo
em promover a melhoria do ambiente de negócios municipal, com obrigações previstas para
ambos, sem a implicação de ônus para a Prefeitura de Belo Horizonte.
QUESTIONAMENTO 5:
Podemos optar por alguns dos 09 temas ou apenas pacote fechado?
RESPOSTA 5:
É possível fazer a opção por temas e produtos específicos. Vale ressaltar que a instituição que
selecionar todos ou maior quantidade de temas e produtos terá vantagem em caso de
empate, após avaliados os critérios constantes no edital.
QUESTIONAMENTO 6:
Em ambas as situações o prazo de execução será de 12 meses?
RESPOSTA 6:
12 meses é o prazo de vigência do termo de cooperação estabelecido no edital, uma vez que
essa é a expectativa da Prefeitura de conclusão dos trabalhos a serem desenvolvidos. O termo
pode ser prorrogado por até 5 anos conforme prevê a legislação. O cronograma de execução
deverá ser estimado na proposta apresentada pela instituição.

QUESTIONAMENTO 7:
Existe uma quantidade mínima de recursos a serem disponibilizados no projeto? A dedicação
do(s) consultor(es) deve ser exclusiva ou pode ser parcial durante os 12 meses? O local de
trabalho deve ser sempre na PBH?
RESPOSTA 7:
Não há exigência sobre a quantidade mínima de recursos a serem disponibilizados. A
dedicação da equipe da instituição será considerada na forma da apresentação dos produtos,
conforme entregas a serem relacionadas no plano de trabalho. Os trabalhos poderão ser
desenvolvidos no ambiente da PBH e onde a instituição julgar pertinente para o cumprimento
das entregas.

