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1. PREÂMBULO
A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO
HORIZONTE - AGENCIA RMBH, torna pública a realização de licitação na
modalidade pregão eletrônico do tipo MENOR PREÇO, no modo de disputa
ABERTO, em sessão pública, por meio do site www.compras.mg.gov.br, visando a
contratação de serviços de destinados à atualização do Plano de Diretor de
Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte (PDDI-RMBH),
nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei Estadual n°.
14.167, de 10 de Janeiro de 2002 e do Decreto Estadual n° 48.012, de 22 de
julho de 2020.
Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de
2006 e pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826, de
31 de julho de 2013, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de
2012, nº 46.559, de 16 de julho de 2014, nº 47.437, 26 de junho de 2018, nº.
47.524, de 6 de novembro de 2018, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, Decreto
nº 47930, DE 29 de abril de 2020, pela Resolução SEPLAG nº 93, de 28 novembro
de 2018, pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF n.º 3.458, de 22 de julho de
2003 e nº 8.898 de 14 de junho 2013, pela Resolução Conjunta
SEPLAG/SEF/JUCEMG n.º 9.576, de 6 de julho 2016, aplicando-se subsidiariamente,
a Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, e as condições estabelecidas
nesse edital e seus anexos, que dele constituem parte integrante e inseparável  para
todos os efeitos legais.

O pregão será realizado por Pregoeiro e Equipe de Apoio designados na Portaria
nº 46, de 28 de agosto de 2021.

1.0.1. A sessão de pregão terá início no dia 09 de novembro
de 2021, às 10:30 horas. Todas as referências de tempo no Edital, no
aviso e durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o horário de
Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema e na
documentação relativa ao certame.

1.1. A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do
Governo do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.
 

2. OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a Prestação de serviços
destinados à atualização do Plano de Diretor de Desenvolvimento Integrado da
Região Metropolitana de Belo Horizonte (PDDI-RMBH) de forma a contemplar os
requisitos mínimos dispostos no art. 12° da Lei Federal nº 13.089 de 12 de
janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), em especial naquilo que se relaciona
com o desenvolvimento das funções públicas de interesse comum por meio do
planejamento metropolitano, articulação entre os seus atores e ordenamento
territorial da RMBH, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de
Referência, e de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste
edital e seus anexos.
2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas
no Portal de Compras e as especificações técnicas constantes no Anexo I -
Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a este último.
 

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO
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3.1. O s pedidos de esclarecimentos e os registros de impugnações
referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03
(três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico, no site http://www.compras.mg.gov.br/.

3.1.1. Os pedidos de esclarecimento e registros de impugnação serão
realizados, em caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema
oficial do Estado de Minas Gerais, alternativamente, via e-mail
(marco.vasconcelos@agenciarmbh.mg.gov.br), observados o prazo
previsto no item 3.1.
3.1.2. É obrigação do autor do pedido de esclarecimento ou do
registro de impugnação informar à Agencia RMBH a indisponibilidade do
sistema

3.2. O pedido de esclarecimentos ou registro de impugnação pode ser
feito por qualquer pessoa no Portal de Compras na página do pregão, em campo
próprio (acesso via botão “Esclarecimentos/Impugnação”).

3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnação os
interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do
representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para
pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço
completo, telefone e e-mail).
3.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informações e
documentações pertinentes as solicitações.
3.2.3. Após o envio da solicitação, as informações não poderão ser
mais alteradas, ficando o pedido registrado com número de entrada, tipo
(esclarecimento ou impugnação), data de envio e sua situação.
3.2.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de
impugnação também será disponibilizada via sistema. O solicitante receberá
um e-mail de notificação e a situação da solicitação alterar-se-á para
“concluída”.
3.2.5. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por
escrito, por meio de e-mail àqueles que enviaram integral e corretamente as
solicitações de retirada do Edital.

3.3. O pregoeiro responderá no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados
da data de recebimento, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos.
3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
3.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.

3.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo
de licitação.

3.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos
aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração
e os licitantes.
3.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
3.8. As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não
fundamentadas serão arquivadas pela autoridade competente.
3.9. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a
decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.
3.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia
do início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias úteis. Só se iniciam
e expiram os prazos em dia de expediente na Administração.

 

PADRÃO - Edital Pregão de Serviço ARMBH/NPO 36933059         SEI 2430.01.0000158/2021-05 / pg. 3

http://www.compras.mg.gov.br/


4.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade
seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento
regular no termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e
Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, no Cadastro Geral de
Fornecedores – CAGEF.
4.2. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de
um licitante na presente licitação.
4.3. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos
beneficiários indicados no caput do art. 3º do Decreto nº 47.437, de 26 de
junho de 2018 se dará da seguinte forma:

4.3.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme
definido nos incisos I e II do caput e § 4º do art. 3º da Lei Complementar
Federal nº 123, de 2006;
4.3.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326,
de 24 de julho de 2006;
4.3.3. produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal
nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
4.3.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do
art. 18-A da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
4.3.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei
Federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº
5.764, de 16 de dezembro de 1971.

4.4. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:
4.4.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores,
dissolução, liquidação;
4.4.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a
funcionar no País;    
4.4.3. Estiverem suspensas temporariamente de participar de
licitações ou impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com
fundamento no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.4. Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de
Minas Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002;
4.4.5. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com
fundamento no art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.6. Empresas que tenham como proprietários controladores ou
diretores membros dos poderes legislativos da União, Estados ou
Municípios ou que nelas exerçam funções remuneradas, conforme art. 54,
II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituição da República;
4.4.7. Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art. 9°
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

4.5. A observância das vedações para não participação é de inteira
responsabilidade do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de
descumprimento.
4.6. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará, no
momento de cadastramento de sua proposta, “sim” ou “não” em campo próprio
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.6.1. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e
que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências
editalícias;

4.6.1.1. Alternativamente ao campo disposto no item 4.6.1, que,
para fins de obtenção do tratamento diferenciado e simplificado de que
trata a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e o artigo
15 da Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013, registra que possui
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restrição no (s) documento (s) de regularidade fiscal, com o
compromisso de que irá promover a sua regularização caso venha a
formular o lance vencedor, cumprindo plenamente os demais
requisitos de habilitação, conforme determina o inciso XIII do art. 9º da
Lei Estadual nº 14.167/2002.

4.6.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.7. Além das declarações prestadas via sistema, o licitante deverá
anexar, juntamente com a documentação de habilitação, as seguintes
declarações constantes do anexo III do Edital:

4.7.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;
4.7.2. que está ciente das condições contidas no Edital e seus anexos;
4.7.3. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituição;
4.7.4. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. Para acesso ao sistema eletrônico o fornecedor deverá credenciar-
se, nos termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e
Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, por meio do site
www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de Fornecedores , no prazo
mínimo de 02 (dois) dias úteis antes da data da sessão do Pregão.

5.1.1. Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um
representante para atuar em seu nome no sistema, sendo que o
representante receberá uma senha eletrônica de acesso.

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
5.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus
dados cadastrais no CAGEF e mantê-los atualizados junto aos órgãos
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou
à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.

5.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação.

5.4. O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo
de inteira responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer
transação efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do
sistema eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

5.4.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações
realizadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as
propostas e os lances efetuados por seu representante, sendo que o
credenciamento do representante do fornecedor implicará responsabilidade
pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização
das transações, sob pena da aplicação de penalidades.

5.5. Informações complementares a respeito do cadastramento serão
obtidas no site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos
Fornecedores, via e- mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com
horário de atendimento de Segunda-feira a Sexta-feira das 08:00h às 16:00h.
5.6. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 4.3 que
desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no Decreto Estadual nº.47.437, de
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2018 e pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de
2016 deverá comprovar a condição de beneficiário no momento do seu
credenciamento ou quando da atualização de seus dados cadastrais no Cadastro
Geral de Fornecedores – CAGEF, desde que ocorram em momento anterior ao
cadastramento da proposta comercial.

5.6.1. Não havendo comprovação, no CAGEF, da condição de beneficiário
até o momento do registro de proposta, o fornecedor não fará jus aos benefícios
listados no Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação

6.1.1. Os arquivos referentes à proposta comercial e à documentação
de habilitação deverão ser anexados no sistema, por upload,
separadamente em campos próprios.

6.1.1.1. Os arquivos referentes à proposta comercial e os
documentos de habilitação deverão ser assinados eletronicamente.

6.1.1.1.1. Para assinatura eletrônica, poderá ser utilizado o
Portal de Assinatura Digital disponibilizado pelo Governo de Minas
Gerais, de acesso gratuito, disponível em:
http://www.portaldeassinaturas.mg.gov.br. Dúvidas com relação
à utilização do Portal de Assinaturas Digital podem ser
encaminhadas para o e-mail
comprascentrais@planejamento.mg.gov.br. A realização da
assinatura digital importará na aceitação de todos os termos e
condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicáveis,
admitindo como válida a assinatura eletrônica, tendo como
consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações
efetuadas e das informações prestadas, as quais serão passíveis
de apuração civil, penal e administrativa.

6.1.2. As orientações para cadastro de proposta e envio dos
documentos de habilitação encontram-se detalhadas no Manual Pregão
Eletrônico - Decreto nº 48.012/2020 acessível pelo Portal de Compras.

6.2. O Envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha..
6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo CAGEF,
cuja consulta é pública. Nesse caso os licitantes assinalarão em campo próprio
no sistema a opção por utilizar a documentação registrada no CAGEF, não sendo
necessário o envio dos documentos que estiverem vigentes.
6.4. Os documentos que constarem vencidos no CAGEF e os demais
documentos exigidos para a habilitação, que não constem do CAGEF, deverão
ser anexados em até 5 arquivos de 20 Mb cada.
6.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar
nº 123/2006.
6.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema;
6.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
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classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.10. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta)
dias contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo
deste Edital e seus anexos, podendo substituí-la ou retirá-la até a abertura da
sessão.

 
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O licitante deverá encaminhar sua proposta, mediante o
preenchimento, no sistema eletrônico, dos campos abaixo, bem como, realizar o
upload sua proposta comercial, conforme modelo constante no Anexo II -
Proposta Comercial.

7.1.1. Valor unitário e total do item 
7.1.2. Anexar em PDF arquivo referente à Proposta Comercial
contendo especificações do objeto, bem como outras informações
pertinentes presentes no Anexo I- Termo de Referência;
7.1.3. O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo
referente a Proposta Comercial anexada deverá se referir ao lote.

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
7.3. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos,
encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os
quais ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA.

7.3.1. Deverá ser apresentada planilha que expresse a composição de
todos os custos unitários do lote do presente certame.
7.3.2. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em
moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais após a
vírgula.

7.4. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem
isentos do ICMS, conforme dispõe o Decreto nº 43.080, de 2002, deverão
informar na proposta, conforme anexo presente no Portal de Compras, os
valores com e sem ICMS que serão classificados conforme itens abaixo.

7.4.1. Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas
enviadas, pelo sistema eletrônico, as informações relativas ao produto e ao
preço resultante da dedução do ICMS, conforme Resolução conjunta
SEPLAG/SEF nº 3.458, de 22 de julho de 2003, alterada pela Resolução
conjunta SEPLAG/SEF nº 4.670, de 5 de junho de 2014.
7.4.2. A classificação das propostas, etapa de lances, o julgamento
dos preços, o registro dos preços e a homologação serão realizados a
partir dos preços dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.
7.4.3. Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional
farão suas propostas conforme as disposições contidas nos subitens 7.4.1
e 7.4.2.
7.4.4. O disposto nos subitens 7.4.1 e 7.4.2 não se aplica aos
contribuintes mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.
7.4.5. Os fornecedores mineiros de que trata o subitem 7.4.4 deverão
anexar às suas propostas comerciais a ficha de inscrição estadual, na qual
conste a opção pelo Simples Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta,
consultar a opção por este regime através do site:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.
7.4.6. O fornecedor mineiro isento de ICMS, caso seja vencedor,
deverá enviar, quando solicitado pelo Pregoeiro, via chat, após a
negociação, sua proposta comercial assinada e atualizada com os valores
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finais ofertados durante a sessão deste Pregão, informando na proposta,
além do preço resultante da dedução do ICMS, o preço com ICMS.

8. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por
meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, preservado o
sigilo do licitante, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.

8.2.1. A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise
prévia, e não poderá implicar quebra de sigilo do fornecedor, bem como não
exime a Administração da verificação de sua conformidade com todas as
especificações contidas neste Edital e seus anexos, quando da fase de
aceitabilidade da proposta do licitante detentor do menor preço para o lote.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu
julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de
aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.3.1. Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em
tempo real, o valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes,
bem como todas as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo
vedada a identificação do fornecedor.
8.3.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de
mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.4.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total;
8.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o
horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou
percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
8.7. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os
lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação
à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 100,00 (cem reais).

 
8.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com prorrogações.
8.9.  A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e,
após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance
ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da etapa competitiva.
8.10. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata
o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que
houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive em lances
intermediários.
8.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens
anteriores, a sessão pública será encerrada automaticamente.
8.12. Encerrada a fase competitiva sem prorrogação automática pelo
sistema, nos termos do subitem 7.9., o pregoeiro poderá admitir o reinício da
etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço.
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8.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.
8.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
8.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e
reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
8.18. Do empate ficto 

8.18.1. Em relação a itens não exclusivos para participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa
de lances, será efetivada a verificação junto ao CAGEF do porte da entidade
empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto
Estadual nº 47.437/2018.
8.18.2. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento)
acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas
com a primeira colocada.

8.18.2.1. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o
direito de encaminhar uma última oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a
comunicação automática para tanto.
8.18.2.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte
melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido,
serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.18.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.

8.19. Do empate real
8.19.1. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas
de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.
8.19.2. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério
de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de
1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços
prestados:

8.19.2.1. no país;
8.19.2.2. por empresas brasileiras;
8.19.2.3. por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País;
8.19.2.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
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reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

8.19.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

8.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, via chat, 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.

8.20.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.20.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no
prazo de 2 (duas horas) horas, envie a proposta 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.

8.21. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação
e julgamento da proposta.
8.22. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.22.1. O critério de julgamento será o de menor preço por lote,
apurado de acordo com o Anexo II - Proposta Comercial.
8.22.2. 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 valor estimado para contratação
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do
art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 48.012/2020.

8.22.2.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, para
todos os fins aqui dispostos, que não atender às exigências fixadas
neste Edital, contenha vícios insanáveis, manifesta ilegalidade ou
apresentar preços manifestamente inexequíveis.
8.22.2.2. Considera-se inexequível a proposta que a presente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.22.2.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de
preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do
§ 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.
8.22.2.2.2. Quando o licitante apresentar preço final inferior a
30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o
mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e
evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a
sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de
diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

8.22.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem
diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo
apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.22.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública
para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, 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;
8.22.5.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, por meio de funcionalidade de diligência disponível no
sistema, no prazo de 120 minutos, sob pena de não aceitação da proposta.
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8.22.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.
8.22.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo
Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do
serviço ofertado, bem como as planilhas de custo readequadas com o
valor final ofertado, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o
caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo
do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não
aceitação da proposta.

8.22.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o
Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
8.22.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.22.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a
proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante
para que seja obtido preço melhor.

8.22.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o
pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste
Edital.
8.22.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para
a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo licitante,
no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço
global nem dos unitários.

 
9. DA PROVA DE CONCEITO
 

9.1. Não haverá prova de conceito no presente certame.
 

10. DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a)  CADIN – Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à
Administração Pública do Estado de Minas Gerais acessível pelo site
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;
b)CAGEF/CAFIMP – Cadastro de Fornecedores Impedidos acessível
pelo site
https://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do;

10.1.1.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.

10.1.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a
existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.1.1.2. A tentativa de burlar será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
10.1.1.3. O licitante será convocado para manifestação previamente
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à sua inabilitação.
10.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
10.1.3.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema,
da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.

10.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do CAGEF, nos documentos por ele abrangidos
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto no Decreto nº
47.524/2018.

10.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista nesse edital
mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no CAGEF até (2) dias úteis anteriores à data prevista para
recebimento das propostas;
10.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do CAGEF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.

10.2.2.1. Caso as comprovações constantes do CAGEF vençam
entre a data de envio da documentação concomitante ao cadastro da
proposta e o momento da verificação da habilitação, deverá ser
solicitado pelo pregoeiro ao licitante o envio da documentação
atualizada, por meio de documentação complementar via sistema.

10.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de
certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 48.012/20.

10.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

 
10.4. A apresentação de documentos físicos originais somente será
exigida se houver dúvida quanto à integridade do arquivo digitalizado.
10.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.6. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para
fins de habilitação:
10.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

10.7.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas
assinaturas das propostas comerciais constantes no Anexo II - Proposta
Comercial e das declarações constantes no Anexo III - Modelos de
Declarações.

10.7.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes
ao(s) responsável(is) pela empresa para praticar atos junto à
Administração Pública.

10.7.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário
individual;
10.7.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações
posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades empresárias, cooperativas ou
empresas individuais de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade
de ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus
administradores;
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10.7.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária,
acompanhado de prova da diretoria em exercício;
10.7.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País.
10.7.6. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
10.7.7. Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, público
ou particular, ou outro documento indicativo dos propósitos de associação
entre os proponentes, em se tratando de consórcio instituído para o fim
específico de participar do certame.
10.7.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva;

10.8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Fazenda -CNPJ;
10.8.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame;
10.8.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual
sede do licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;

10.8.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a
Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a
todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas
administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de
terceiros.
10.8.3.2. Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de
contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a
inexistência de débitos relativos a tributos estaduais em Minas Gerais
por meio de Certidão de Débito Tributário – CDT, que poderá ser
emitida pelo site: www.fazenda.mg.gov.br.

10.8.4. Certificado de Regularidade relativa à seguridade social e
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –FGTS.
10.8.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com
efeito de negativa, nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de
2011, 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;
10.8.6. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá
ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas
de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.
10.8.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
estaduais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição
mediante a apresentação de declaração do domicílio ou sede do fornecedor,
ou outra equivalente, na forma da lei.

10.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
10.9.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor
do domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses;
10.9.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que deverão ser
apresentados por todos os licitantes independentemente do tipo de
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
comprovando que a licitante possui boa situação financeira, avaliada pelos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC).
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10.9.2.1. Serão aceitos como na forma da Lei o Balanço Patrimonial
e demonstrações contábeis assim apresentados:

10.9.2.1.1. Sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404/76
(Sociedade Anônima):

10.9.2.1.1.1.Publicadas em Diário Oficial; ou
10.9.2.1.1.2.Publicados em jornal; ou
10.9.2.1.1.3.Por cópia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante;

10.9.2.1.2. Sociedades Limitadas (LTDA):
10.9.2.1.2.1.Por cópia do Livro Diário, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os
Termos de Abertura e de Encerramento; ou
10.9.2.1.2.2.Por cópia do Balanço e das Demonstrações
Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou do domicílio do licitante;

10.9.2.1.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei
Complementar Federal nº 123/06 (Lei das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte) – “SIMPLES NACIONAL”:

10.9.2.1.3.1.Por cópia do Balanço e das Demonstrações
Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou do domicílio do licitante;

10.9.2.2. Os documentos exigidos nesse subitem, quando forem
próprios, deverão ser assinados pelo representante legal do licitante e pelo
seu contador ou, quando publicados em Órgão de Imprensa Oficial, deverão
permitir a identificação do veículo e da data de sua publicação e conter o
nome do contador e o número de seu registro no Conselho Regional de
Contabilidade.
10.9.3. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil
Digital– ECD, bem como as sociedades empresárias que facultativamente
aderiram ao sistema, nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal
do Brasil nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017, poderão apresentar a ECD
para os fins previstos no item 9.9.2 do edital.
10.9.4. No caso de empresa constituída há menos de 1 (um) ano,
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis referentes ao período da existência da sociedade.
10.9.5. A composição da boa situação financeira da empresa será
verificada por meio do cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue,
considerando-se habilitadas as licitantes que apresentarem os Índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez  Corrente (LC), maiores
ou iguais a 1 (um) extraídos das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = -----------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
 

Ativo Total
SG = -----------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante +  Passivo Não Circulante
 

Ativo Circulante
LC = -----------------------------------

Passivo Circulante
 

10.9.6. Nas situações que as empresas licitantes não atinjam, em um
dos índices mencionados no ITEM 10.9.5, valor maior ou igual ao valor do
índice previsto no edital, poderá comprovar de forma alternativa, a
existência de patrimônio líquido correspondente a, no mínimo, até 10% do
valor estimado da contratação.

10.9.6.1. Para fins do cumprimento do item 10.9.6 o valor estimado
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da contratação será considerado equivalente ao valor total da proposta
do fornecedor. 

10.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
10.10.1. Para fins de habilitação técnica, a empresa ou consórcio
vencedor do pregão deverá comprovar experiência desejada e atender aos
requisitos do item 5 do Anexo I - Termo de Referência.
10.10.2. Os atestados deverão conter:

10.10.2.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição
emitente (CNPJ, endereço, telefone).
10.10.2.2. Local e data de emissão.
10.10.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do
responsável pela veracidade das informações.
10.10.2.4. Período da execução da atividade.
10.10.2.5. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo
pregoeiro, todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação,
endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as
atividades.

10.11. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS
10.11.1. No caso da participação de empresas reunidas em consórcio,
deverá acompanhar os documentos de habilitação, a comprovação de
compromisso público ou particular do consórcio, subscrito pelas empresas
consorciadas, com apresentação da proporção de participação de cada
uma das consorciadas e indicação da empresa líder, que deverá representar
as consorciadas perante o Estado de Minas Gerais, observadas as normas
do art. 33 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e do art. 42 do
Decreto Estadual nº 48.012/2020
10.11.2. Deverão ser apresentados os documentos exigidos nos arts.
28 a 31 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por parte de cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório
dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação
econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na
proporção de sua respectiva participação.
10.11.3. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis
pelas obrigações do consórcio na fase de licitação e durante a execução do
contrato.
10.11.4. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a
constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso
referido no item 10.11.1
10.11.5. Apenas os consórcios compostos exclusivamente por
beneficiários indicados no item 4.3 poderão usufruir dos benefícios legais da
Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, desde que a
soma do faturamento das empresas consorciadas não ultrapasse o limite
previsto no inciso II, artigo 3º, da Lei Complementar Federal nº 123, de 14
de dezembro de 2006.

10.12. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
10.12.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão – SEPLAG poderá utilizá-lo como substituto de documento dele
constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade
em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a
validade expirada, tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado
documento novo com a validade em vigor.

10.12.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos
exigidos para este certame, sendo desconsiderados todos os outros
documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.
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10.12.2. Os documentos exigidos para habilitação serão apresentados
no momento do cadastramento da proposta, conforme instruções do Portal
de Compras http://www.compras.mg.gov.br/, e serão analisados após a
classificação das propostas.

10.12.2.1. Para fins de habilitação, é facultada ao pregoeiro a
verificação de informações e o fornecimento de documentos que
constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas
municipal, estadual e federal, emissores de certidões, devendo tais
documentos ser juntados ao processo. A Administração não se
responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos,
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não
sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o
licitante será inabilitado.

10.12.3. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão
conter, de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ
do fornecedor.

10.12.3.1. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz,
todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
10.12.3.2. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos
deverão estar no nome da filial;
10.12.3.3. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome
da matriz;
10.12.3.4. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica
ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e
com o número do CNPJ(MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

10.12.4. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas
provocará a inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente,
às punições legais cabíveis.
10.12.5. Aos beneficiários listados no item 4.3 será concedido prazo de
05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da
administração, para regularização da documentação fiscal e/ou trabalhista,
contado a partir da divulgação da análise dos documentos de habilitação do
licitante melhor classificado, conforme disposto no inciso I, do § 2º, do art.
6º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

10.12.5.1. A não regularização da documentação no prazo deste item
implicará a inabilitação do licitante vencedor, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.
10.12.5.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o
beneficiário regularizar sua documentação fiscal e/ou trabalhista, o
pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o lote específico
e registrar no “chat” que todos os presentes ficam, desde logo,
intimados a comparecer no dia e horário informados no site
www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de pregão do
lote em referência.
 

11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo dez minutos, para
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto
é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos,
em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
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tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção
de recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de
então, o prazo de três dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema
eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.2.4. A apresentação de documentos complementares, em caso de
indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via eletrônica,
devidamente identificados, relativos aos recursos interpostos ou
contrarrazões, se houver, será efetuada mediante envio para o e-mail
marco.vasconcelos@agenciarmbh.mg.gov.br, e identificados com os dados
da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do processo e lote),
observados os prazos previstos no item 11.1.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis
de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os
que dele dependam.

12.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados
para acompanhar a sessão reaberta.
12.1.2. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”),
e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.1.3. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados
contidos no CAGEF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
13.1. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro
declarará o licitante vencedor e o sistema gerará ata circunstanciada da sessão,
na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências
relevantes, disponível para consulta no site www.compras.mg.gov.br.
13.2. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.3. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a
regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta
adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

14. DA CONTRATAÇÃO
14.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do
licitante declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme minuta do Anexo IV -
Contrato, de acordo com o art. 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

14.1.1. O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a
Administração, serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do
Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais -
SEI/MG.
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14.1.1.1. Para a assinatura eletrônica, caso ainda não possua 
cadastro, o(s) licitante(s) interessado(s) deverá (ão) acessar o Sistema
Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais -
SEI/MG, por meio do link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar
em "Clique aqui se você ainda não está cadastrado".
14.1.1.2. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser
encaminhadas para o e-mail ti@agenciarmbh.mg.gov.br
14.1.1.3. A realização do cadastro como Usuário  Externo no
SEI/MG importará na aceitação de todos os termos e condições que
regem o processo eletrônico, conforme Decreto Estadual nº 47.222,
de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicáveis, admitindo como
válida a assinatura eletrônica na modalidade cadastrada (login/senha),
tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das
ações efetuadas e das informações prestadas, as quais serão
passíveis de apuração civil, penal e administrativa.

14.1.2. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições
de habilitação para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente.
14.1.3. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no
momento de assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificação.

14.1.3.1. Feita a negociação e comprovados os requisitos de
habilitação, o licitante deverá firmar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, sem prejuízo das sanções previstas
no Edital e das demais cominações legais, conforme disposto no art.
48, §2º do Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020.

14.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta
vencedora deverá firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da comunicação, que se dará através do sistema do Portal de
Compras - http://www.compras.mg.gov.br/#.
14.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para firmar o termo de
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente decorrentes desta licitação,
somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e
devidamente fundamentada.
15. DA SUBCONTRATAÇÃO
15.1. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar parte do objeto
conforme definido no Termo de Referência ANEXO I deste Edital.
15.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.

16. DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO
16.1. Não haverá exigência de garantia financeira da execução para o
presente certame.

17.  DO PAGAMENTO
17.1. Para os Órgãos/Entidades da Administração Direta ou Indireta do
Estado de Minas Gerais, o pagamento será efetuado através do Sistema
Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária
emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos
bancos que o fornecedor indicar, no prazo de [30 (trinta)] dias corridos da data
do recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente
conferidos e aprovados pela CONTRATANTE. Para os demais participantes, o
pagamento será realizado a crédito do beneficiário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, de acordo com normativo próprio a que se sujeita,
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mantendo-se os prazos e condições estabelecidas no edital e seus anexos.
17.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à
CONTRATANTE, após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura,
acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o
pagamento se referir, bem como, demais documentos necessários para a
efetiva comprovação da execução do objeto, se houver.
17.1.2. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota  Fiscal
Eletrônica (DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação
da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e
(o destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido
pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-
e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da
NF-e.
17.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência
pelo gestor.
17.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão
devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a
partir da data da reapresentação do documento considerado válido pela
CONTRATANTE.
17.1.5. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa  exclusiva da
Administração, o valor devido será atualizado financeiramente, entre as
datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia –SELIC.

17.2. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de
habilitação previstos no Edital.
17.3. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da
CONTRATADA não impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e
atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes
ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações,
previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002
e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, E no Decreto
Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020, ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

18.1.1. Advertência por escrito;
18.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s)
lote(s) dos quais o licitante tenha participado e cometido a infração;
18.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
18.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002;
18.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

18.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.
18.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver,
e/ou de pagamentos eventualmente devidos ao infrator e/ou cobrada
administrativa e/ou judicialmente.
18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao
processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a
ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto
no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 31
de janeiro de 2002.
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18.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

18.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de
casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.

18.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos
causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo
processo administrativo sancionatório.
18.7. As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP e no CAGEF.
18.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser
também aplicadas àqueles que:

18.8.1. Retardarem a execução do objeto;
18.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

18.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase
de lances;

18.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
18.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015,
como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após
encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
19.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase
do julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração
de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
19.3. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com
o Anexo I-Termo de Referência, correndo por conta da CONTRATADA as
despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes da execução do objeto da contratação.
19.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a
sessão do pregão.
19.5. O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá
relevar omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
19.6. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou
anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
19.7. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas
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Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.
19.8. Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o
presente Edital de Licitação e seus anexos no site: www.compras.mg.gov.br.

 
 

Mila Batista Leite Corrêa da Costa
Diretora-Geral

 Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte
 

 

Documento assinado eletronicamente por Mila Batista Leite Corrêa da
Costa, Diretora-Geral, em 21/10/2021, às 19:35, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 36933059 e o código CRC 6DFEFACB.

Referência: Processo nº 2430.01.0000158/2021-05 SEI nº 36933059
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE
BELO HORIZONTE

Núcleo de Planejamento, Orçamento, Contratos e Compras

  
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

DATA ÓRGÃO
SOLICITANTE

NÚMERO
DA

UNIDADE
DE

COMPRAS

ITEM DE
SERVIÇO

15/10/2021

Agência de
Desenvolvimento
da Região
Metropolitana de
Belo Horizonte -
Agência RMBH

2431001 000110094

 

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA
OU DIRETORIA

Nome: Charliston Marques Moreira
E-mail:
charliston.moreira@agenciarmbh.mg.gov.br
Telefone: 31 9893-0240

Diretoria de Planejamento,
Articulação e
Intersetorialidade

1. OBJETO:
 
O presente termo de referência tem por objeto a prestação de serviços destinados à
atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana
de Belo Horizonte (PDDI-RMBH) e de forma a contemplar os requisitos mínimos
dispostos no art. 12° da Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da
Metrópole), em especial no que se relaciona com o desenvolvimento das funções
públicas de interesse comum por meio do planejamento metropolitano, articulação
entre os seus atores e ordenamento territorial da RMBH.
 

LOTE ITEM
COD. DO
ITEM NO
SIAD

QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO ITEM - CATMAS

1 1 000110094 1

Atualização do Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado da Região
Metropolitana de Belo Horizonte
(PDDI-RMBH)

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
 

1.1.1. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região
Metropolitana de Belo Horizonte – PDDI-RMBH – é uma ferramenta
constitucional prevista no art. 46, inciso III, da Constituição do Estado de
Minas Gerais de 1989, para o planejamento metropolitano, que busca
contribuir para o processo de integração socioespacial dos 34 (trinta e
quatro) municípios da RMBH, mediante consolidação de um sentido de
pertencimento e de cidadania metropolitana, que propicia maior conexão
entre os municípios, a sociedade civil e o Governo Estadual.
1.1.2. Em conformidade com o artigo 4˚ da Lei Complementar n˚ 88,
de 12 de janeiro de 2006, a atualização do PDDI-RMBH deverá observar os
seguintes princípios:

I – redução das desigualdades sociais e territoriais;

II – construção e reconhecimento da identidade metropolitana;

III – subsidiariedade dos Municípios em relação ao Estado quanto às
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funções públicas de interesse comum;

IV – poder regulamentar próprio da região metropolitana, nos limites
da lei;

V – transparência da gestão e controle social;

VI – colaboração permanente entre o Estado e os Municípios
integrantes da região metropolitana.

1.1.3. Em conformidade com o artigo 6˚ da Lei Complementar n˚ 88,
de 12 de janeiro de 2006, a atualização do PDDI-RMBH deverá conter as
diretrizes do planejamento integrado do desenvolvimento econômico e
social relativas às funções públicas de interesse comum, tendo o direito de
participar do processo de atualização os Municípios integrantes da região
metropolitana, os representantes de interesses sociais, culturais e
econômicos, bem como as instituições de relevante interesse regional.
1.1.4. O PDDI-RMBH tem sua última versão elaborada em 2011, e o
Macrozoneamento Metropolitano em 2017. O objeto deste termo de
referência deverá se basear nos princípios já referendados
na última versão do PDDI- RMBH e Macrozoneamento. A atualização deverá
ter caráter de ajuste do trabalho realizado anteriormente nos termos deste
Termo de Referência frente ao novo contexto e realidade que se impõe, sem
representar ruptura nos conceitos apresentados, em respeito ao processo
participativo instalado à época, ao recurso público despendido e aos
planejamentos posteriores a quem serviu de base e inspiração.
1.1.5. A atualização do PDDI-RMBH tem os seguintes objetivos:

Adequar o PDDI-RMBH aos dispositivos legais vigentes;

Promover a mediação de conflitos territoriais na RMBH com a
aprovação do macrozoneamento metropolitano, de forma a garantir o
desenvolvimento sustentável;

Institucionalizar o instrumento guia do desenvolvimento da RMBH
proporcionando a integração de esforços em diferentes escalas;

Atualizar o diagnóstico e seus estudos que embasaram a elaboração
das políticas metropolitanas;

Especificar diretrizes e projetos estruturantes para as Funções
Públicas de Interesse Comum (FPIC);

Adequar as políticas, programas e projetos à realidade atual da
RMBH;

Posicionar as políticas metropolitanas face à atual organização da
Administração Pública brasileira;

Compatibilizar o PDDI-RMBH com outras políticas e planos
governamentais vigentes e em desenvolvimento;

Organizar o planejamento elaborado em acordo com horizontes
temporais de implementação;

Propor mecanismos e estratégias de financiamento e implementação
dos projetos estruturantes a partir de elementos de priorização;

Definir um sistema de monitoramento e acompanhamento da
implementação do PDDI-RMBH, incluindo a definição de indicadores
de cunho metropolitano;

Alinhar o PDDI-RMBH aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
e à Nova Agenda Urbana.

1.1.6. As Funções Públicas de Interesse Comum da Região
Metropolitana de Belo Horizonte são definidas no artigo 8˚ da Lei
Complementar n˚ 89, de 12 de janeiro de 2006, compreendendo:

I - no transporte intermunicipal, os serviços que, diretamente ou
por meio de integração física ou tarifária, compreendam os
deslocamentos dos usuários entre os Municípios da RMBH, as
conexões intermodais da região metropolitana, os terminais e os
estacionamentos;
II - no sistema viário de âmbito metropolitano, o controle de
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trânsito, tráfego e infra-estrutura da rede de vias arteriais e
coletoras, compostas por eixos que exerçam a função de ligação
entre os Municípios da RMBH;
III - as funções relacionadas com a defesa contra sinistro e a
defesa civil;
IV - no saneamento básico:

a) a integração dos sistemas de abastecimento e esgoto sanitário do
aglomerado metropolitano;

b) a racionalização dos custos dos serviços de limpeza pública e
atendimento integrado a áreas intermunicipais;

c) a macrodrenagem de águas pluviais;

V - no uso do solo metropolitano, as ações que assegurem a utilização do
espaço metropolitano sem conflitos e sem prejuízo à proteção do meio
ambiente;

VI - no aproveitamento dos recursos hídricos, as ações voltadas para:

a) a garantia de sua preservação e de seu uso, em função das
necessidades metropolitanas;

b) a compensação aos Municípios cujo desenvolvimento seja afetado
por medidas de proteção dos aqüíferos;

VII - na distribuição de gás canalizado, a produção e comercialização por
sistema direto de canalização;

VIII - na cartografia e informações básicas, o mapeamento da região
metropolitana e o subsídio ao planejamento das funções públicas de
interesse comum;

IX - na preservação e proteção do meio ambiente e no combate à poluição,
as ações voltadas para:

a) o estabelecimento de diretrizes ambientais para o planejamento;

b) o gerenciamento de recursos naturais e preservação ambiental;

X - na habitação, a definição de diretrizes para localização habitacional e
programas de habitação;

XI - no sistema de saúde, a instituição de planejamento conjunto de forma a
garantir a integração e a complementação das ações das redes
municipais, estadual e federal;

XII - no desenvolvimento socioeconômico, as funções públicas
estabelecidas nos planos, programas e projetos contidos no Plano Diretor
de Desenvolvimento Integrado.

1.1.7. A atualização do PDDI-RMBH deverá considerar no seu
conteúdo os princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Federal 13.089 de
2015 - Estatuto da Metrópole; na Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017; na
Lei n° 10.257 de 2001 - Estatuto das Cidades; e na Lei nº 23.577, de 2020 -
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado.
1.1.8. A atualização do PDDI deverá seguir os dispositivos do Artigo
12 da Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, contemplando no
mínimo:

a) as diretrizes para as funções públicas de interesse comum,
incluindo projetos estratégicos e ações prioritárias para
investimentos;
b)o macrozoneamento da unidade territorial urbana;
c) as diretrizes quanto à articulação dos Municípios no
parcelamento, uso e ocupação no solo urbano;
d)as diretrizes quanto à articulação intersetorial das políticas
públicas afetas à unidade territorial urbana;
e) a delimitação das áreas com restrições à urbanização visando à
proteção do patrimônio ambiental ou cultural, bem como das
áreas sujeitas a controle especial pelo risco de desastres naturais,
se existirem;
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f) o sistema de acompanhamento e controle de suas disposições;
e
g)as diretrizes mínimas para implementação de efetiva política
pública de regularização fundiária urbana, nos termos da Lei nº
13.465, de 11 de julho de 2017.

1.1.9. A atualização do PDDI-RMBH deverá abranger, adicionalmente:
1.1.9.1. Correção do arcabouço institucional presente na versão a
ser atualizada do PDDI-RMBH, alterando as menções às secretarias,
órgãos e entidades que já não existem mais ou tiveram sua
nomenclatura e atribuições alteradas, procurando referenciá-las de
forma atemporal, facilitando a compreensão pelos cidadãos
metropolitanos e formuladores de políticas públicas de quais agentes
estarão envolvidos na execução das políticas propostas;
1.1.9.2. Atualização dos estudos base para dados quantitativos e
qualitativos, a partir de dados secundários fornecidos pela
CONTRATANTE, e na construção de gráficos, mapas e tabelas,
associando estas informações à nova realidade metropolitana,
considerando a dinâmica dos municípios nos últimos 10 anos para a
efetiva utilização das informações;
1.1.9.3. Revisão das políticas, seus programas, projetos e ações,
procurando criar mecanismos de priorização das demandas mais
estratégicas e factíveis, adaptando-as à realidade digital e mutável e,
deixando-as, inclusive, aptas a mudanças em diversos cenários,
considerando as dinâmicas recentes e as prováveis tendências de
evolução dos aspectos abordados.
1.1.9.4. Análise da pertinência quanto à manutenção ou exclusão
de políticas e programas, de acordo com critérios práticos e técnicos
que considerem o nível metropolitano como estratégia de atuação, de
forma a não sobrepor às competências municipais e estaduais,
priorizando as ações que possuam relação intrínseca com as funções
públicas de interesse comum;
1.1.9.5. Reavaliação da quantidade de projetos e a forma como se
interdependem, de forma a aumentar a exequibilidade do Plano;
1.1.9.6. Uniformização da estrutura do relatório final, tanto dos
volumes, divididos por eixos, quanto dos próprios projetos, deixando
as propostas mais claras e objetivas;
1.1.9.7. Atualização das políticas propostas tendo em vista as
eventuais mudanças na estrutura e na dinâmica metropolitana
ocorridas no período posterior à elaboração do Plano, como aquelas
advindas da reestruturação do sistema de transporte público ou da
mudança do cenário macroeconômico;
1.1.9.8. Proposição de novos horizontes de revisão até 2052, de
dez em dez anos (característicos dos planos governamentais de longo
prazo), procurando fazer com que o PDDI esteja de acordo com a
realidade temporal em que se encontrará;
1.1.9.9. Proposição de indicadores de cunho metropolitano que
sirvam de métricas para o desenvolvimento delineado no Plano,
garantindo a existência de metas para horizontes a cada dez anos;
1.1.9.10. Apresentação de propostas e estratégias de financiamento
concretas, com mapeamento de mecanismos e instrumentos de
política metropolitana, de maneira a tornar cada uma das ações
exequíveis, incluindo adaptação dos instrumentos de Política Urbana
obrigatórios do artigo 42 do Estatuto das Cidades para o nível
metropolitano;

1.1.10. Em especial ao Macrozoneamento da RMBH, a CONTRATADA
deverá compatibilizar as diretrizes e propostas de ordenamento territorial,
observando:

1.1.10.1. Planos Diretores Municipais / Lei de Uso Ocupação do Solo
aprovados, Planos de Manejo de Unidades de Conservação e Planos
Diretores de Recursos Hídricos, fazendo prevalecer o interesse
metropolitano;
1.1.10.2. Projetos estruturantes da RMBH surgidos após a
elaboração da versão mais recente do Macrozoneamento;
1.1.10.3. Novas necessidades específicas em cada função pública de
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interesse comum resultantes de diagnóstico e das macro-diretrizes;
1.1.10.4. Adaptação dos parâmetros urbanísticos propostos, sem a
criação de novos índices, observando o direcionamento técnico da
CONTRATANTE;
1.1.10.5. A manutenção dos conceitos expressos no
Macrozoneamento previamente realizado, compreendendo:

a) Criação e/ou fortalecimento de centralidades urbanas em
rede: promoção de melhor distribuição e descentralização do
emprego, do comércio e dos serviços públicos e privados,
redução da dependência em relação ao núcleo central de
Belo Horizonte, criação de oportunidades de
desenvolvimento para áreas periféricas;
b) Planejamento da expansão da ocupação do território
levando em consideração a necessidade de mobilidade
intermodal que propicie a articulação e o deslocamento em
uma metrópole estruturada em rede;
c) Intensificação do uso do espaço urbano existente, a partir
da recuperação de edificações e áreas degradadas,
aproveitamento de vazios urbanos e parcelamentos vagos,
abertura de áreas verdes, novas centralidades e espaços
públicos destinados ao lazer e recreação;
d) Redução da pressão da expansão urbana periférica sobre
as áreas verdes, áreas rurais e ambientalmente protegidas,
com valorização e proteção das áreas destinadas à
produção agropecuária e artesanal, e estímulo a atividades
produtivas sustentáveis e criativas nas áreas de fronteira
rural/urbana; 
e) Ampliação das áreas permeáveis urbanas, restauração e
revitalização de cursos d’água, controle da expansão
imobiliária, industrial e minerária sobre áreas de interesse
para abastecimento e conservação da biodiversidade;
f) Trama Verde e Azul – TVA: rede de áreas verdes, serras,
topos de morro, terrenos de elevada declividade, paisagens
notórias, vegetação expressiva, fauna variada e cursos d
´água correntes e dormentes que incorpora eixos viários,
equipamentos de uso coletivo, espaços de interesse
histórico e cultural, espaços livres de uso público, parques
urbanos, áreas vazias e degradadas, potencialmente
passíveis de recuperação, com o objetivo de promover a
integração e interconexão dessas áreas e das atividades
nelas desenvolvidas;
g) Consolidação de um marco regulatório para o uso e
ocupação do solo, que expresse as políticas de
reestruturação territorial do PDDI, possibilitando que os
municípios possam exercer seu papel regulador onde
prevalece o interesse local, e o sistema metropolitano onde
existam disputas pelo espaço metropolitano, fazendo
prevalecer o interesse coletivo metropolitano.

1.1.11. A atualização do PDDI pressupõe:
1.1.11.1. Participação dos órgãos de gestão metropolitana,
compreendendo a Assembléia Metropolitana, o Conselho Deliberativo
de Desenvolvimento Metropolitano e instâncias a ele vinculadas, a
Agência de Desenvolvimento da RMBH e instituições estaduais,
municipais e intermunicipais vinculadas às funções públicas de
interesse comum da região metropolitana;
1.1.11.2. Envolvimento de outras organizações e entidades de
caráter metropolitano;
1.1.11.3. Uso das novas tecnologias de informação disponíveis e de
ferramentas já desenvolvidas que podem ser úteis para a gestão
metropolitana, buscando especialmente o uso coordenado e eficiente
dos investimentos governamentais já realizados em ferramentas de
informação e gestão de políticas territoriais;
1.1.11.4. Envolvimento perene e sistemático da sociedade civil, nos
seus diversos segmentos, incluindo o setor produtivo;
1.1.11.5. Envolvimento dos meios de comunicação, por meio de sua
organização específica de vocação metropolitana, no processo de
elaboração do PDDI;
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1.1.11.6. Incorporação e/ou compatibilização com os trabalhos
desenvolvidos em Planos Setoriais relacionados às funções públicas de
interesse comum.

1.1.12. Conforme as orientações do § 2º do art. 12 do Estatuto da
Metrópole, no processo de atualização do Plano deverão ser realizadas
audiências públicas e debates com a participação de representantes da
sociedade civil e a população.

1.1.12.1. Na realização das audiências públicas deve-se observar as
diretrizes e recomendações das autoridades competentes em virtude
da pandemia de Covid-19;
1.1.12.2. Os processos participativos deverão permitir que os vários
segmentos sociais possam explicitar convergências e/ou discordâncias
em relação às propostas formuladas pelo poder público; formulem
novas proposições, ou aperfeiçoem as propostas apresentadas.
1.1.12.3. As audiências públicas ocorrerão em formato híbrido, ou
seja, será presencial mas haverá transmissão online com possibilidade
de participação. A CONTRATANTE providenciará toda a infraestrutura
necessária para a realização das audiências públicas;
1.1.12.4. A CONTRATADA deverá observar a necessidade de
produção de material e elementos técnicos sobre o processo de
atualização do PDDI-RMBH, assim como sobre seus resultados,
consubstanciados em diretrizes, metas e propostas de projetos e
ações, que serão apresentados no âmbito dos processos de
participação e consulta pública, além das reuniões das instâncias de
governança metropolitana, a serem conduzidos em conjunto com a
Agência RMBH, abrangendo agentes públicos de outros níveis de
governo, representantes do mercado e, também, da sociedade civil
organizada.
1.1.12.5. Todo material produzido pela CONTRATADA poderá ser
disponibilizado pela Agência RMBH em sites, portais, aplicativos, redes
sociais e outros para fins de publicidade, transparência e
accountability.
1.1.12.6. A identidade visual do projeto será desenvolvida pela
CONTRATANTE, cabendo à CONTRATADA utilizar a identidade visual
desenvolvida em todas as comunicações referentes à execução deste
objeto.

1.1.13. Com vistas a pautar a programação da produção dos materiais
e elementos técnicos que deverão alimentar o processo participativo do
PDDI-RMBH, se esclarece que as atividades participativas de consulta e
deliberação deverão envolver:

1.1.13.1. Divulgação preliminar da forma de realização do processo
participativo (cronograma, objetivo de cada atividade, formato da
recepção de propostas, formato da devolutiva), com no mínimo 15
dias de antecedência, de responsabilidade da CONTRATANTE;
1.1.13.2. Disponibilização de material técnico (apresentações digitais,
mapas online, e outros) com a antecedência mínima de 10 dias da
realização da atividade participativa de cada etapa, de responsabilidade
da CONTRATADA;
1.1.13.3. Publicidade do registro de todas as propostas e
considerações recebidas durante os processos de consulta, bem
como devolutiva quanto à incorporação ou não das sugestões
advindas da sociedade, de responsabilidade da CONTRATANTE.

1.1.14. A atualização do PDDI-RMBH tem como área de estudo a Região
Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH conforme a legislação vigente,
constituída por trinta e quatro municípios, quais sejam: Baldim, Belo
Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem,
Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas,
Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima,
Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio
Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa,
Sarzedo, Taquaraçu de Minas, Vespasiano.
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Figura 1 - Municípios da região metropolitana de Belo Horizonte
 

1.1.14.1. Para fins de diagnóstico e estudos expressos no Produto
02, detalhado a seguir, deverá ser considerada a influência do Colar
Metropolitano na região metropolitana de Belo Horizonte.

1.1.15. A atualização do PDDI-RMBH deve ser dividida nas seguintes
etapas, contendo os seguintes produtos:

 
1.1.15.1. ETAPA PRELIMINAR - E0:
 

1.1.15.1.1. Produto 01: Plano de Trabalho
Em seguida a emissão da ordem de início, a CONTRATADA deverá
apresentar um Plano de Trabalho contendo as metodologias e
ferramentas que serão utilizadas no desenvolvimento de cada um
dos produtos esperados da atualização do PDDI-RMBH, bem
como o detalhamento dos produtos e subprodutos a serem
entregues. O Plano de Trabalho deve conter uma seção de
Introdução, uma seção de Escopo do Trabalho, uma seção
de Metodologia, uma seção com o Cronograma das Atividades, e
uma seção contendo o Plano de Comunicação e Participação
Social. 
O Plano de Comunicação e Participação Social deve apresentar as
ações de comunicação que serão desenvolvidas ao longo do
trabalho, bem como o meio e o formato a ser utilizado, as
ferramentas necessárias, o público alvo a quem se destinam, o
momento em que serão realizadas, as estratégias de mobilização
social e a distribuição territorial dos eventos (se presencial).
Deverão estar previstos os momentos de participação social na
construção do Plano, incluindo os momentos de inserção das
instâncias de governança da RMBH, bem como o formato,
metodologia (se necessário), e qual o público alvo em cada
momento.
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1.1.15.2. ETAPA DIAGNÓSTICO - E1:
 

1.1.15.2.1. Produto 02: Diagnóstico
No Produto 02 - Diagnóstico, a CONTRATADA deverá realizar a
atualização dos estudos quantitativos e qualitativos, gráficos e
material no qual o PDDI-RMBH foi baseado, a partir de dados
secundários fornecidos pela CONTRATANTE e dados
disponíveis na internet, não sendo necessária a realização de
levantamentos adicionais, bem como uma análise setorial do
estado de cada função pública de interesse comum, incluindo os
eventuais planos setoriais existentes, nos diferentes níveis de
governo, analisando-se as convergências neles contidas, a
governança e as institucionalidades, e a avaliação do impacto das
legislações atuais de forma a enquadrar o escopo metropolitano
nas políticas públicas mirando a integração de esforços.
O Produto 02: Diagnóstico deverá considerar para efeitos de
atualização:

Mapeamento do espaço metropolitano, considerando as informações
georreferenciadas sobre os programas, projetos e ações em curso,
investimentos planejados em nível municipal, estadual e federal,
resultantes de acordo judicial ou extrajudicial com a
Vale, fornecidas pela CONTRATANTE;
Diagnóstico da dinâmica econômica regional, apontando as atuais
tendências de crescimento da RMBH, considerando a influência do
Colar Metropolitano, com foco na expansão da indústria, do comércio
e dos serviços e em seus efeitos no emprego, renda e base fiscal,
buscando identificar as potencialidades econômicas por vetores
geográficos da RMBH, que convertam as diferenças territoriais em
vantagens, e que possibilitem complementaridades e sinergias entre
os municípios, de modo a fortalecer o sentimento de pertencimento à
metrópole;
Diagnóstico do processo de expansão urbana e da organização
territorial da metrópole, com análise das mudanças nos eixos de
expansão e da rede de centralidades da RMBH, bem como das
áreas destinadas à implantação de projetos de interesse comum dos
municípios, com vistas a subsidiar a elaboração de projetos
setoriais/temáticos na Região que garantam as condições de acesso
às políticas públicas pelos cidadãos metropolitanos, como
mobilidade, habitação, regularização fundiária, saneamento básico,
entre outros;
Avaliação do planejamento e das regulações urbanísticas dos
municípios que integram a Região Metropolitana, e das propostas de
projetos e ações contidos nos planos setoriais municipais e
estaduais para execução das Funções Públicas de Interesse
Comum, bem como das propostas de interesse metropolitano
eventualmente contidas nos planos diretores dos municípios da
RMBH;
Atualização dos diagnósticos que dizem respeito as condições de
preservação e recuperação do patrimônio cultural e ambiental,
considerando o aproveitamento dos recursos hídricos; ao provimento
e eficiência dos sistemas de infraestrutura urbana; à conectividade
territorial, que garanta a coesão/integração entre os municípios e o
equilíbrio dos parâmetros de sustentabilidade ambiental como
componentes estratégicos para o desenvolvimento socioeconômico;
Diagnóstico de cada função pública de interesse comum, contendo
as responsabilidades e atribuições dos órgãos e entidades de cada
esfera de governo, bem como os mecanimos, instâncias e
instrumentos de governança.

 
1.1.15.3. ETAPA PROPOSIÇÕES - E2:
 

1.1.15.3.1. Produto 03: Diretrizes Metropolitanas para as
Funções Públicas de Interesse Comum
A partir do Produto 02 - Diagnóstico e das diretrizes contidas no
PDDI-RMBH, o Produto 03 deve trazer expressamente para cada
uma das Funções Públicas de Interesse Comum diretrizes de
curto, médio e longo prazo, até o ano de 2052, em horizontes de
10 anos. As diretrizes para cada FPIC devem retratar as
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prioridades de ação nas quais as políticas metropolitanas serão
redesenhadas, bem como as diretrizes para a articulação
intersetorial das políticas públicas, incluindo a regularização
fundiária, além de promover o alinhamento com os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável e Nova Agenda Urbana. Dessa
forma, as diretrizes devem se conformar como objetivos
estratégicos para a RMBH, em cada FPIC, exigindo trabalho
abrangente que capte a visão de futuro dos diferentes
segmentos e setores para a região.
O Produto 03 ainda deve apresentar indicadores de cunho
metropolitano com a definição de metas para os horizontes
mencionados que guardem relação com as diretrizes
metropolitanas. Os indicadores devem trazer a sua descrição, a
fonte dos dados, polaridade, órgão/entidade responsável, forma
de cálculo, histórico de mensuração (quando houver).
Caberá à CONTRATADA em conjunto com a
CONTRATANTE construir metodologia e organizar oficinas,
organizadas em formato online, com as diferentes partes
interessadas, subsidiando os atores com elementos técnicos a
partir do diagnóstico realizado, no formato adequado em
conformidade com as autoridades competentes, para
consolidação e aprovação do trabalho. A CONTRATANTE
providenciará toda a infraestrutura necessária para a realização
das oficinas.
 
1.1.15.3.2. Produto 04: Políticas Metropolitanas e Projetos
Estratégicos para a RMBH
O Produto 04 deve apresentar uma reorganização, reavaliação e
priorização das políticas e projetos contidas no PDDI-RMBH e
propostos no escopo dessa atualização, alinhado com as
diretrizes metropolitanas detalhadas e definidas no Produto 03.
Para tanto, a CONTRATADA deverá: avaliar as políticas e
programas propostos no PDDI-RMBH quanto à pertinência e
exequibilidade, se enquadram nas diretrizes definidas; propor a
alteração, exclusão e/ou inclusão de novas políticas e projetos a
partir do contexto e realidade atuais; e criar método de
hierarquização / priorização participativo dos projetos
estratégicos para a RMBH a ser validado pela CONTRATANTE a
partir de estrutura de avaliação multicritério, descrevendo todas
as suas etapas.
Os Projetos Estratégicos propostos para a RMBH devem ter os
seguintes atributos, no mínimo:

Descrição do projeto;
Órgãos e entidades envolvidos;
Estimativa da população impactada;
Benefícios esperados a partir de referências existentes nos âmbitos
social, econômicos e ambiental;
Estimativa de prazo de implementação;
Localização no território metropolitano;
Localização nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

 
1.1.15.3.3. Produto 05: Macrozoneamento Metropolitano
A adequação da proposta de Macrozoneamento entregue no
Projeto de Lei Complementar n˚ 74/2017 deve se dar em
processo participativo, envolvendo as partes interessadas e
sociedade civil, devendo estar prevista ainda a realização de uma
audiência pública, nos moldes determinados pelas autoridades
competentes. 
O Produto 05 deve apresentar os ajustes pontuais propostos no
Macrozoneamento Metropolitano, incluindo:

a) Manutenção das premissas conceituais e diretrizes estratégicas
utilizadas para a elaboração das Zonas de Interesse Metropolitano e do
detalhamento das Macrozonas internas a elas, considerando que sua
elaboração contou com intenso processo participativo, fruto de construção
coletiva ao longo de anos de planejamento metropolitano, e que conta com
aceitação dos entes que integram o arranjo metropolitano;
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b) Apresentação de proposta de detalhamento das Macrozonas internas às
Zonas de Interesse Metropolitano, adotando como ponto de partida a
proposta de zoneamento apresentada no Projeto de Lei Complementar n.º
74/2017, considerando que sua elaboração contou com intenso processo
participativo, fruto de construção coletiva ao longo de anos de
planejamento metropolitano, e que conta com aceitação dos entes que
integram o arranjo metropolitano;

c) Avaliação do impacto das mudanças nas Legislações Estaduais e
Federais na proposta de estruturação territorial e nas diretrizes do
Macrozoneamento Metropolitano;

d) Verificação de possíveis conflitos de diretrizes, regulação e delimitações
de zoneamentos observando as legislações municipais, principalmente
planos diretores e leis de usos e ocupação que foram revisados
recentemente na RMBH, após a proposta apresentada pelo Projeto de Lei
Complementar n.º 74/2017;

e) Manutenção da ZDEM - Trama Verde e Azul, como proposta conceitual
de estruturação territorial, avaliando a sua sobreposição aos eixos viários
de forma a manter a heterogeneidade de uso e ocupação, evitando-se a
criação de discrepâncias em trechos pequenos e a aplicação de suas
diretrizes em recortes;

f) Inclusão das áreas de risco e ameaça de desastre natural na proposta do
Macrozoneamento Metropolitano, considerando especialmente a sua
inclusão na diretriz espacial da ZDEM - Trama Verde Azul, tendo em vista
que seus conceitos estão alinhados com a proteção do meio ambiente e o
uso sustentável, com enfoque direcionado para o cumprimento das
disposições previstas no Estatuto da Metrópole para o território
metropolitano;

g) Reavaliação dos conceitos utilizados e relativos ao licenciamento
ambiental, considerando a mudança na legislação com a DN 217/2017,
nas definições das diretrizes de uso e ocupação do solo nas Macrozonas
internas às Zonas de Interesse Metropolitano – ZIM e nas Zonas de
Diretrizes Especiais Metropolitanas - ZDEM;

h) Reavaliação do conteúdo das diretrizes e anexos correspondentes às
Zonas de Diretrizes Especiais Metropolitanas - ZEDEM, evitando-se a
utilização de definições de caráter generalista, dando-lhes mais
especificidade, eliminando possíveis repetições de conteúdo e atenuando
os conflitos com a nova legislação referente ao licenciamento ambiental;

i) Agrupamento das diretrizes comuns a todas as ZDEM, evitando-se
repetições desnecessárias de conteúdo;

j) Detalhamento das diretrizes para as ZDEM, destacando em cada uma as
suas características especiais e materializando-as por meio de
considerações específicas e concretas;

k) Avaliação dos efeitos de borda na divisão das Macrozonas internas às
Zonas de Interesse Metropolitano em relação ao novo Traçado do
Rodoanel e necessidade de adaptação do zoneamento nos pontos de
interface com a nova diretriz rodoviária;

l) Inclusão justificada, caso necessário, de novas Zonas de Interesse
Metropolitano – ZIM e o consequente detalhamento interno de suas
Macrozonas, pressupondo a manutenção das premissas conceituais e
diretrizes estratégicas utilizadas em sua concepção, e que sua elaboração
contou com intenso processo participativo, fruto de construção coletiva ao
longo de anos de planejamento metropolitano, e que conta com aceitação
dos entes que integram o arranjo metropolitano;

m) Destacar em cada ZIM a função ou as Funções Públicas de Interesse
Comum a que estão relacionadas, justificando a sua inter-relação;

n) Apresentar proposta de zoneamento interno para a ZIM - Vargem das
Flores, partindo da proposta inicial apresentada em versão anterior a do
Macrozoneamento Metropolitano apresentado no Projeto de Lei
Complementar n.º 74/2017, considerando que sua elaboração contou com
intenso processo participativo, fruto de construção coletiva ao longo dos
anos de planejamento metropolitano, dos entes que integram o arranjo
metropolitano;

o) Definir diretrizes mínimas para implementação de efetiva política pública
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de regularização fundiária urbana, nos termos da Lei n° 13.465 de 11 de
julho de 2017.

p) Proceder a revisão do texto de minuta de projeto de lei e nos seus
respectivos anexos, a partir do Projeto de Lei Complementar n.º 74/2017,
de acordo com a proposta final que será apresentada pelo
Macrozoneamento Metropolitano, observadas todas as considerações
realizadas neste Termo de Referência;

q) Especificar para cada ZIM, as políticas metropolitanas que serão
cabíveis de implementação, alinhando-as com o planejamento previsto
para implementação dos programas, projetos e ações propostos para a
revisão do PDDI de forma clara e concisa;

r) Considerar na posposta de Macrozoneamento Metropolitano as
disposições do artigo 12 da Lei Federal n˚ 13.089/2015;

s) Construir conteúdo e conduzir discussão específica para os ajustes
necessários ao Macrozoneamento Metropolitano com participação popular,
em sintonia com os entes constituintes do arranjo metropolitano, com
a realização, no formato híbrido, de oficinas, debates e  a
consulta/audiência pública de acordo com a proposta metodológica a ser
apresentada no Produto 01 deste Termo de Referência. A CONTRATANTE
providenciará toda a infraestrutura e organização necessária para a
realização das oficinas e audiências públicas;

t) Revisão estratégica dos parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do
solo adotados no Macrozoneamento Metropolitano, privilegiando
adequação da escala de planejamento metropolitana e municipal, devendo
ser avaliados caso a caso como melhor estratégia de atendimento à
diretriz do Estatuto da Metrópole de promover a articulação dos Municípios
no parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, considerando os
seguintes aspectos:

i) Verificar especificamente a função geral da MZP-1, seus
instrumentos de regulação, delimitação e conflito com áreas urbanas
existentes e propostas nos planos diretores municipais, incluindo a
análise de permissão para o parcelamento como uma ideia
contraditória a função estrutural desta macrozona, reavaliando-a em
relação ao nível de restrição à ocupação;

ii) Reavaliar os parâmetros propostos na MZAC-1 de acordo com
conceito da Macrozona proposta, sendo necessário o ajuste para sua
efetiva aplicação, principalmente no que tange ao estímulo à
diversidade de atividades e na adoção contraditória de uma quota
por unidade habitacional menos permissiva;

iii) Privilegiar o Coeficiente de Aproveitamento básico e a Quota de
Terreno por Unidade como parâmetros mais estratégicos para
promover a articulação entre a proposta de estruturação territorial
metropolitana e o planejamento municipal, no caso da regulação do
uso e ocupação do solo, podendo promover melhor a unidade no
território, bem como a criação de instrumentos metropolitanos de
regulação;

iv) Privilegiar a adoção de um coeficiente básico metropolitano,
deixando os coeficientes máximo e mínimo a cargo do planejamento
municipal, dando mais autonomia aos Municípios para legislar sobre
estes índices, admitindo que essa é uma realidade intrínseca ao
planejamento local, desde que adequados à realidade conceitual da
Zona de Interesse Metropolitano ao qual se inserem;

v) Reavaliar os critérios e parâmetros urbanísticos das Macrozonas
propostas como detalhamento interno das Zonas de Interesse
Metropolitano das ZIM - Centralidades, de modo a cumprirem o papel
da promoção de estimular um maior adensamento urbano
qualificado; entendendo-se por adensamento urbano qualificado
aquele que permite a concentação de moradia e vivência do
ambiente urbano otimizando os usos das infraestruturas urbanas
promove maior sustentabilidade (eficiência energética, melhor uso
das águas e redução da poluição), com uso misto adequado,
misturando as funções urbanas como habitação, comércio, serviços e
os espaços e equipamentos públicos, dentre outros.
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1.1.15.3.4. Produto 06: Propostas de financiamento e
instrumentos de gestão da política urbana metropolitana
O Produto 06 deve propor estratégias, mecanismos e
instrumentos de financiamento dos projetos e ações estratégicas,
atualizando aqueles contidos no PDDI-RMBH e propondo
iniciativas para o fortalecimento do Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano e mesmo fontes de recursos alternativas.
Deverão ser propostos novos instrumentos de política urbana de
abrangência metropolitana, ou seja, aplicados no território
metropolitano definido pelo Macrozoneamento ou relacionados à
implementação das funções públicas de interesse comum, como
estratégia para a implementação da proposta de desenvolvimento
urbano e regional das Centralidades em Rede e da Trama Verde e
Azul, cujos recursos recuperados deverão ser direcionados para
o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano e executados na
implementação do PDDI. Ainda, devem ser propostas alternativas
de captação de recursos, concessões e PPPs, e outros métodos
de financiamento de infraestrutura e implementação de projetos.
Dentre os instrumentos de política urbana exigidos anteriormente
devem ser incluídos obrigatoriamente a operação urbana
consorciada, a outorga onerosa de alteração de uso e do direito
de construir e o pagamento por serviços ambientais.
 
1.1.15.3.5. Produto 07: Sistemática de acompanhamento e
monitoramento
O Produto 07 deve apresentar a proposta de sistema de
acompanhamento e monitoramento das disposições do PDDI-
RMBH, incluindo as instituições e instâncias de governança
envolvidas, as diferentes responsabilidades de cada, os
processos correlatos, as ferramentas necessárias, a
comunicação do andamento da implementação, e outros
componentes que se julguem necessários à consecução do
acompanhamento e monitoramento.
 

1.1.15.4. ETAPA ENCERRAMENTO - E3:
 

1.1.15.4.1. Produto 08: Resumo Executivo
O Produto 08 deve apresentar o Resumo Executivo do trabalho
realizado, sintetizando as discussões e os produtos elaborados, e
mostrando o resultado final do trabalho. O resumo deve ter,
necessariamente, os pontos chaves encontrados no diagnóstico,
as diretrizes sintetizadas para cada função pública de interesse
comum, os indicadores com as respectivas metas, a distribuição
das políticas e dos projetos definidos em um horizonte de tempo,
as estratégias e instrumentos de financiamento sintetizados,
assim como a representação da sistemática de acompanhamento
e monitoramento.
 
1.1.15.4.2. Produto 09: Minuta de Projeto de Lei
O Produto 09 deve traduzir a atualização do PDDI-RMBH para
uma minuta de projeto lei, incluindo o Macrozoneamento
Metropolitano, com estrutura em conformidade com a Lei
Complementar Federal 95, de 26 de fevereiro de 1998 e com o
Decreto Estadual 45.786, de 30 de novembro de 2011, conter as
disposições do artigo 12 da Lei Federal 13.089, de 12 de janeiro
de 2015 e conter os principais dispositivos necessários para
reger a vigência do PDDI RMBH, e que juntamente com todo o
trabalho deverá ser aprovada pelo Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento Metropolitano para então ser encaminhada para
a Assembleia Legislativa pelo Governo do Estado de Minas Gerais.
 

1.1.16. As etapas e produtos descritos no item 1.1.15 servem para
melhor especificação do objeto a ser contratado, guiar a elaboração de
propostas e estruturar o cronograma físico-financeiro, não caracterizando
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subdivisão da contratação. Dessa forma, a contratação se refere ao
trabalho como um todo, considerado para fins de licitação indivisível e em
lote único, devendo então ser avaliado o preço global da contratação.
1.1.17. Os Produtos deste Termo de Referência devem ser entregues
em documentos digitais em formato editável, incluindo textos, tabelas,
mapas, banco de dados, gráficos, metadados, etc. Assim, devem ser
entregues arquivos doc e docx, xls, xslx e csv, pdf, ppt e pptx, arquivos
t ip o shape file criados ou consolidados pela CONTRATADA, arquivos
compatíveis com Sistemas de Informação Georreferenciadas, bem como
outros formatos, quando for o caso.
1.1.18. As audiências públicas serão realizadas conforme as definições
a seguir:

a) 1˚ Ciclo de Participação - Síntese e validação dos resultados do
diagnóstico e levantamento de diretrizes metropolitanas para as
funções públicas de interesse comum, a ser realizada no final do
produto 2 e início do produto 3, em até 5 localidades da RMBH
distribuídas de forma a facilitar a participação de todos os municípios;
b) 2˚ Ciclo de Participação - Debate dos resultados e propostas de
políticas metropolitanas e projetos estratégicos para RMBH, bem como
do Macrozoneamento, a ser realizada durante o produto 4 e 5, em até
5 localidades da RMBH distribuídas de forma a facilitar a participação de
todos os municípios;

1.1.19. A critério da CONTRATANTE, a Conferência Metropolitana
programada para o ano de 2022 poderá ser utilizada para discutir o
trabalho de atualização do PDDI, podendo coincidir ou não com os ciclos de
participação mencionados acima.
1.1.20. Para a elaboração dos produtos, a CONTRATADA deverá
participar de reuniões temáticas estratégicas em formato online com
representantes das prefeituras municipais para coletar dados e
informações, organizadas pela CONTRATANTE.

 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
 
O PDDI-RMBH tem sua relevância ancorada no art. 46, III, da Constituição do Estado
de Minas Gerais de 1989, estabelecendo-se, ainda, no art. 47 da mesma Carta Magna
estadual, os demais planos e projetos concernentes à Região Metropolitana a serem
financiados pelo Fundo de Desenvolvimento Metropolitano nos quais devem estar em
consonância com o referido estudo. A elaboração do PDDI-RMBH teve início no ano
de 2009 com a aprovação do orçamento específico para sua construção (Ata da
Segunda Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano – Abril/2009), e tomou corpo durante o ano de 2010, quando foram
realizadas as oficinas participativas de confecção do Plano, por meio dos
diagnósticos técnicos e da definição de políticas e diretrizes que o subsidiariam. Ao
longo de sua construção foi desenvolvido um intenso processo participativo, unindo
cidadãos metropolitanos e entidades técnicas responsáveis, com a chancela do
Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, responsável por conduzir a
elaboração e aprovar o plano.
 
Na ocasião, e ainda em fase de elaboração, foram propostos dois marcos temporais
do PDDI, de médio e longo prazo, para os anos de 2023 e 2050, respectivamente
(Ata da Reunião Extraordinária da Assembleia Metropolitana RMBH – Setembro/2010).
Estes dois marcos foram estabelecidos não apenas para sua revisão, mas,
principalmente, para a manutenção de uma efetiva aplicação das políticas nele
elencadas. Algumas, de maior monta e que demandam maior temporalidade, como as
que envolvem ações específicas de Reestruturação Territorial e grandes
investimentos em infraestrutura, seriam desenvolvidas até 2050, enquanto as
demais, mais pontuais e com cunho de planejamento, até 2023.
 
O PDDI estruturou-se em quatro Eixos Integradores e um volume de políticas de
Dimensão Estruturante. Pautou-se pelas propostas de Reestruturação Territorial e
Institucionalidade e pelos eixos temáticos integrados de Acessibilidade, Seguridade,
Urbanidade e Sustentabilidade. Ao todo, são 28 políticas propostas, organizadas em
Programas, que são subdivididos em projetos. Apesar dos marcos temporais
estabelecidos, o Relatório Final do PDDI demonstra a natureza dinâmica do
planejamento urbano e do próprio Plano, prevendo a possível revisão do PDDI, antes
mesmo do marco de 2023 (PDDI – Volume 1, p. 39, 2011), prevendo que o
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instrumento “poderá sofrer modificações futuras advindas do detalhamento dos
estudos técnicos que lhe subsidiaram, propostos nas políticas e programas
integrantes do PDDI, assim como de novos processos participativos” (PDDI – Volume
1, p. 182, 2011).
 
A aprovação do PDDI se deu pelo Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano, conforme consta a Ata da 3ª Reunião Ordinária, em julho de 2011.
Após aprovação pelo referido Conselho o Projeto da Lei Complementar nº 74/2017
fora encaminhado para apreciação da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, tendo sido arquivado por razões regimentares. Apesar de uma não
aprovação formal do Poder Legislativo, o PDDI se posicionou como referência
nacional e regional na condução das tratativas metropolitanas. Nesse sentido, não é
possível desconsiderar o trabalho construído até então, tanto pelo Conselho
Deliberativo, que tem se empenhado em aprovar projetos que possuam aderência ao
estudo, quanto pelo próprio processo participativo envolvido em sua elaboração e
todo o recurso público despendido. A forma como o PDDI foi elaborado, ainda nos
dias atuais, serve de exemplo para a elaboração dos Planos de Desenvolvimento
Urbano Integrado das demais regiões metropolitanas do país, e o modelo de gestão
metropolitana exercido na RMBH é, notadamente, um exemplo nacional, servindo,
inclusive, de base para a elaboração do Estatuto da Metrópole, Lei Federal nº 13.089,
de 12 de janeiro de 2015.
 
Embora a relevância do projeto como marco técnico de planejamento metropolitano
seja inquestionável, nota-se que seu conteúdo geral tornou-se anacrônico, de difícil
efetivação, cuja retomada da discussão para uma nova apreciação do poder
legislativo estadual precisa pautar-se de uma revisão técnica de caráter estruturante
em muitos aspectos. Para respaldar a proposta de atualização do PDDI em
fundamentos técnicos robustos, a equipe da Agência de Desenvolvimento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte – Agência RMBH -, no âmbito de suas atribuições
estabelecidas pela Lei Complementar nº 107, de 12 de janeiro de 2009, art. 4º, V,
representada pelos integrantes da Diretoria de Planejamento Metropolitano e do
Núcleo para Assessoramento Técnico Especial, realizou ao longo dos primeiros
meses de 2020 um diagnóstico, a fim de identificar pontualmente as necessidades de
revisão por eixo estruturante, bem como uma análise holística do conteúdo comum
aos eixos, cuja atualização posiciona-se substancial para tornar o projeto exequível e
adequado à uma nova realidade metropolitana. As análises estão anexas à esse
Termo de Referência.
 
A proposta de atualização, além de pautar-se em um melhor aproveitamento do
Plano, tanto em seu processo participativo que não pode ser perdido, quanto em
termos de sua execução, também está embasada no Relatório de Auditoria nº
2340.0156.20, de 03 de fevereiro de 2020, da Controladoria Seccional da Agência de
Desenvolvimento da RMBH. O relatório refere-se ao contrato firmado com a
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contáveis de Minas
Gerais – IPEAD, que foi contratada pela Agência RMBH para o projeto de Revisão dos
Planos Diretores dos municípios da RMBH. O relatório aponta para o risco da falta de
aderência dos Planos Diretores municipais ao PDDI, por uma possível
incompatibilidade entre os planos diretores que estão sendo revistos e o futuro
referencial legal do PDDI, dada a sua não formalização. Extrapolando os
apontamentos da auditoria realizada, não apenas os planos diretores municipais
correm esse risco, mas também os diversos planejamentos setoriais que dialogam
com o PDDI. Dessa forma, se torna evidente a urgência para que a RMBH tenha seu
Plano Diretor aprovado no legislativo estadual, ao mesmo tempo que, passados 10
anos de sua elaboração, a própria atualização do instrumento.
 
Assim sendo, a atualização vem como um esforço estratégico de ancorar a revisão
em um pilar técnico, possibilitando uma redação clara e objetiva do PDDI, aos moldes
dos planos governamentais de longo prazo, respaldado em dados atuais e mais
condizentes com a realidade complexa e mutável dos dias de hoje que facilite a
implementação de suas políticas. A atualização é também uma forma de valorização
dos recursos financeiros e o processo participativo investidos em sua elaboração,
além de fazer com que o novo projeto de lei do PDDI a ser encaminhado à
Assembleia Legislativa de Minas Gerais esteja mais próximo da realidade
metropolitana presente.
 
Na atualização do PDDI espera-se comparar o momento em que o mesmo foi criado
com o momento atual, compreendendo os eventos que se sucederam nesse
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intervalo de tempo. A RMBH deve ser posicionada nas agendas global, nacional e
estadual, buscando inspirações desde os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS) e a Nova Agenda Urbana, até o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
2019-2030 (PMDI), de forma a promover um alinhamento, tanto ao que se discute no
mundo em termos de planejamento urbano, quanto às diretrizes de desenvolvimento
do Estado.
 
Deve-se considerar também o exposto no Estatuto da Metrópole, marco nacional de
organização territorial e de gestão das metrópoles brasileiras, que determina que o
plano de desenvolvimento urbano integrado deve estabelecer as diretrizes para o
desenvolvimento territorial estratégico, e os projetos estruturantes da região
metropolitana. Tal dispositivo exige do PDDI maior objetividade e foco no escopo da
gestão metropolitana, quais sejam as funções públicas de interesse comum
expressas no artigo 8˚ da Lei Complementar n˚ 89 de 2006, evitando sobreposições
com políticas públicas de responsabilidade estadual ou políticas públicas estritamente
municipais e que possua efeito e consequência exclusivamente no próprio território.
 
Deve-se, então, ter foco nas funções públicas de interesse comum, de forma que os
projetos estruturantes propostos estejam no âmbito da gestão metropolitana, e
levem em consideração a capacidade institucional de implementação dos entes
federativos no contexto atual. O plano deve analisar como as funções públicas já são
tratadas e executadas, e se já possuem sistemas próprios de implementação. Assim,
evita-se uma grade de ações em que se adaptam políticas públicas de âmbito
estadual ou nacional em um recorte metropolitano, onde poucos elementos são de
fato tratados com prioridade. Nesse sentido, é preciso pensar que as diretrizes
metropolitanas devem considerar estes mecanismos de atuação, e, ainda, a
autonomia dos municípios para legislarem e implementarem políticas públicas
urbanísticas, no contexto de gestão municipal, onde, de fato as políticas se
reproduzem.
 
Para além da atualização da estrutura e do conteúdo em si, o financiamento dos
programas, projetos e ações que integram políticas do Plano também carecem de um
olhar mais profundo. A previsão de financiamento para o conteúdo programático das
políticas no PDDI é deveras genérica, sem definições claras da sua operacionalização
financeira, citando, inclusive, programas federais que existiam à época, e que não
condizem com a realidade atual. Constata-se ainda que, majoritariamente, os projetos
e programas advindos das políticas apresentadas envolverão recursos advindos do
Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, por sua especificidade. Entretanto, desde
2011, evidencia-se que apenas sete projetos constantes no PDDI se tornaram
objetos de financiamento com recursos do Fundo Metropolitano aprovados pelo
Conselho, nos quais constam:
 

O Fundo de Desenvolvimento Metropolitano possui uma baixa adesão de
contribuições municipais, tornando o saldo financeiro incompatível com a execução
das múltiplas políticas metropolitanas constantes do PDDI. Constata-se também que
os projetos até então executados possuem forte relação com a temática do
planejamento metropolitano, e que parte significativa das políticas do PDDI envolvem
programas de grande monta, como aqueles relacionados à melhoria da
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infraestrutura, saneamento e mobilidade, e que dependem de recursos substanciais.
 
Fato a ser considerado é que o PDDI foi aprovado em um momento onde recursos
advindos de programas federais, à exemplo do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), já estavam sendo investidos em melhorias urbanas consideráveis
na RMBH, como as obras da linha verde e as relacionadas à Copa do Mundo, como a
rede de transporte BRT.
 
A partir de 2014, apenas três anos após a aprovação do PDDI pelo Conselho
Metropolitano (Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento Metropolitano – Julho/2011), o cenário macroeconômico do Brasil
começou a se tornar instável, culminando em uma grave crise econômica em 2015 e,
no caso de Minas Gerais, identifica-se uma forte queda nos volumes arrecadados
pelos entes federativos, tanto municípios, quanto o próprio Estado. O volume de
recursos repassados aos municípios também foi reduzido, tendo em vista que o
Estado vive um grande déficit fiscal e financeiro, que se arrasta até o momento
presente. Estes processos se retroalimentam deixando um cenário extremamente
desfavorável aos investimentos públicos, e, portanto, reduzindo também os valores
repassados às demandas de cunho metropolitano vinculadas ao PDDI.
 
Tendo em vista as informações supracitadas, pondera-se pela abreviação do
horizonte temporal de revisão do PDDI, procurando atualizá-lo, de forma a não
modificar diretrizes ou estruturas, no que couber, mas de maneira a trazer o Plano
para o contexto atual do planejamento metropolitano, em razão dos marcos
normativos mais recentes da temática, e da própria dinâmica atual das cidades, em
constante modificação. Cabe ressaltar que, ainda que se tente minimizar
modificações estruturais, considera-se que elas possam ser realizadas, uma vez que
políticas e programas do PDDI, especialmente no que diz respeito ao uso de
tecnologias, que sofrem, naturalmente, alterações substanciais em pouco tempo.
Como a construção do PDDI teve início há mais de 10 anos, alguns projetos
propostos se encontram obsoletos para efetiva implantação nos dias de hoje.
 
A proposta de atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado faz-se
necessária para reativação da pauta metropolitana como medida estruturante para o
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, e dos próprios municípios que
compõem a RMBH, dada a integração das temáticas das políticas públicas propostas
e a necessidade de se fortalecer o sentimento de pertencimento à metrópole.
 
O mote central da atualização deve estar na cooperação entre os municípios, junto
ao Estado, em torno da execução das funções públicas de interesse comum. É
preciso considerar que no cenário de recursos públicos escassos, com dificuldades
para a implementação de projetos que envolvam grandes dispêndios, a cooperação
faz-se premente, sendo o meio mais adequado para a execução das funções
públicas e entrega de bons serviços públicos para os cidadãos metropolitanos. A
atualização é, então, uma forma de valorizar o processo participativo realizado
durante a sua elaboração, e deve levar em conta as decisões democraticamente
acordadas. É preciso, entretanto, considerar as mudanças urbanas e normativas dos
últimos dez anos, tendo em vista que o Plano começou a ser elaborado em 2009.
 
A remodelagem do Plano deve buscar atualizar as bases de dados, adotando uma
abordagem inter multidisciplinar coerente com o Estatuto da Metrópole e com a nova
dinâmica das cidades brasileiras. A própria estrutura do plano deve ser repensada,
sendo que as políticas devem ser colocadas de forma a atuarem como grandes
diretrizes de planejamento em torno das funções públicas de interesse comum,
considerando as múltiplas esferas de governo, e não apenas como uma hierarquia
prévia para programas e projetos específicos.
 
Entende-se que a efetivação da presente proposta depende do processo
participativo, que deve ser retomado, discutindo com os cidadãos metropolitanos as
suas novas necessidades, além das que permaneceram. Ainda, ela depende também
de uma mobilização intensa com os demais órgãos dos poderes executivo municipal
e estadual, no que lhes couber a atuação específica nas funções públicas de
interesse comum, procurando identificar esta atuação, e articular os demais órgãos
na definição das políticas estruturantes para a RMBH.
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A proposta de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado pertence ao
rol de medidas de fortalecimento da pauta metropolitana, cuja relevância foi
evidenciada no contexto da pandemia do novo Coronavírus, diante da necessidade
de atuação concertada dos municípios localizados em regiões metropolitanas à luz
das funções públicas de interesse comum, definidas pela Lei Complementar n˚
89/2006. As regiões metropolitanas possuem uma dinâmica própria e, por isso,
merecem tratamento diferenciado. A atualização do PDDI-RMBH, o mais importante
documento de planejamento da terceira maior região metropolitana do país, é
estruturante para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.
 
No que se refere ao Macrozoneamento Metropolitano (MZ), o mesmo se insere entre
as ações e projetos referentes à Macrodiretriz de Ordenamento Territorial,
estabelecida pela Assembleia Metropolitana. O trabalho  representa a continuidade e o
aprofundamento do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região
Metropolitana de Belo Horizonte (PDDI-RMBH), sendo um de seus programas, e
possui o objetivo de propor a territorialização de outras políticas e programas do
PDDI-RMBH.
 
A proposta de reestruturação territorial metropolitana da RMBH, que tem 2023 como
referência temporal de médio prazo e 2050 como horizonte de longo prazo,
desdobra-se em duas políticas estruturantes, a Política Metropolitana Integrada de
Centralidades em Rede e a Política Metropolitana Integrada de Regulação do Uso e da
Ocupação do Solo.
 
A elaboração do MZRMBH não consiste em um macrozoneamento abrangente e
referencial para todo o território metropolitano, mas na definição de Zonas de
Interesse Metropolitano (ZIMs), entendidas como territórios delimitados da RMBH em
que o interesse metropolitano seja preponderante sobre o interesse local. Já as Áreas
de Interesse Metropolitano (AIMs) são apontadas como áreas prioritárias para
implementação de um leque de políticas metropolitanas do PDDI-RMBH não passíveis
de zoneamento. Quanto aos Espaços de Interesse Metropolitano, trata-se do objeto
precípuo do Macrozoneamento Metropolitano, qual seja, a identificação dos espaços
e territórios onde deve prevalecer a gestão compartilhada dos municípios e do
estado, dada sua importância na estruturação metropolitana.  
 
A RMBH foi pensada, para fins analíticos e melhor compreensão, em seis grandes
vetores de expansão: Vetor Norte, Vetor Noroeste, Vetor Oeste, Vetor Sudoeste,
Vetor Sul, e Vetor Leste. Belo Horizonte foi tratada em separado por sua
especificidade e por sua centralidade inquestionável, mas ao mesmo tempo integra
todos os seis vetores, que dela partem ao longo de grandes eixos de articulação com
seu entorno (rodovias federais e estaduais).
 
Conforme artigo 12 da do Estatuto da Metrópole, o plano de desenvolvimento urbano
integrado de região metropolitana ou de aglomeração urbana deverá considerar o
conjunto de Municípios que compõem a unidade territorial urbana e abranger áreas
urbanas e rurais e deverá contemplar, no mínimo: o macrozoneamento da unidade
territorial urbana; a delimitação das áreas com restrições à urbanização visando à
proteção do patrimônio ambiental ou cultural, bem como das áreas sujeitas a
controle especial pelo risco de desastres naturais, se existirem; as diretrizes mínimas
para implementação de efetiva política pública de regularização fundiária urbana, nos
termos da Lei Federal 13.465 de 2017.
 
Positivamente, o MZ-RMBH vai além da simples delimitação das áreas de interesse
metropolitano. Conforme artigo 4º do Projeto de Lei n˚ 74, de 2017, considera-se
Macrozoneamento Metropolitano o instrumento que integra o PDDI, visando à
reestruturação territorial do espaço metropolitano por meio do controle do
parcelamento, ocupação e uso solo nas Zonas de Interesse Metropolitano da RMBH.
Neste ponto é possível identificar uma inconsistência do MZ-RMBH, considerando que
a diretriz indicada no inciso III do parágrafo 1º do artigo 12 do Estatuto da Metrópole
é que o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) contenha as diretrizes
quanto à articulação dos Municípios no parcelamento, uso e ocupação do solo
urbano. Considera-se que o Macrozoneamento deveria conter diretrizes ou
instrumentos de política urbana interfederativos que pudessem orientar os
municípios no controle do parcelamento, uso e ocupação do solo urbano e na
definição de seus parâmetros urbanísticos de forma mais flexível e não impositiva.
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Além disso, o controle da expansão urbana na RMBH é regulamentado pelo Decreto
Estadual 44.647 de 2007, que contém o regulamento para as diretrizes e o poder de
polícia estadual para o controle da expansão urbana nas regiões metropolitanas, nos
termos do disposto nos arts. 13, 14 e 15 da Lei Federal 6.766 de 1979, nos incisos
XI e XII do art. 2º da Lei Estadual Delegada 119 de 2007 e nas Leis Complementares
Estaduais 88, 89 e 90, todas de 2006.
 
No caso da delimitação de áreas com restrição à urbanização, a Trama-Verde-Azul
(TVA) cumpre esta função, pois trata-se de uma rede de áreas verdes, serras, topos
de morro, terrenos de elevada declividade e cursos d´água que incorpora eixos
viários, equipamentos de uso coletivo, espaços de interesse histórico e cultural,
espaços livres de uso público, parques urbanos, áreas vazias e degradadas,
potencialmente passíveis de recuperação, com o objetivo de promover a integração e
interconexão dessas áreas e das atividades nelas desenvolvidas. Considera-se que a
questão relativa aos desastres naturais deve ser mais bem definida, destacando mais
as áreas com condições de ameaça elevada a alagamentos e deslizamentos por
fatores que vão além daqueles indicados na definição da TVA.
 
Quanto à política de Regularização Fundiária Urbana considera-se que o
Macrozoneamento pode definir melhor as áreas prioritárias para aplicação de políticas
públicas metropolitanas ou gestão interfederativa. Apesar de o MZ-RMBH eleger as
Zonas de Diretrizes Especiais (ZDEM) de Requalificação, o conceito desta zona
abrange outras áreas e diretrizes que podem enfraquecer a efetivação da política de
regularização fundiária. Considera-se que deveriam ser delimitadas áreas com
objetivo exclusivo de regularização fundiária, onde o problema é, além da
requalificação urbana, a irregularidade fundiária especificamente.
 
Ressalta-se que muitos Municípios da Região Metropolitana e do Brasil tinham a
previsão de revisão do seu Plano Diretor Municipal entre os anos de 2016 a 2018,
devido a exigência de elaboração dos planos pelo Estatuto da Cidade em 2001 com
limite até 2008 e do prazo de dez anos para revisão; muitos deles iniciaram o
processo dentro deste período mas o processo se estende até atualmente. A
Agência RMBH tem apoiado os municípios na revisão de seus planos diretores e
sempre que possível é feito o alinhamento entre o PDDI-RMBH e o Plano Diretor
Municipal. Deve-se considerar ainda que alguns municípios, para revisão de seus
planos diretores fizeram diagnósticos territoriais e socioeconômicos que superaram
o nível de detalhamento alcançado na elaboração do PDDI-RMBH e do MZ-RMBH e
desta forma passaram a ser referência para estes últimos e neste caso cabe ao
planejamento metropolitano considerar as informações mais detalhadas.
 
Um outro fator a ser considerado para a revisão do MZ-RMBH está no fato de que
o Licenciamento Ambiental Estadual passou por revisão de seu procedimento no ano
de 2017, por meio da Deliberação Normativa 217 (SIAM). Neste caso, muitas
diretrizes contidas no MZ-RMBH podem ou devem ser revistas. As diretrizes
estabelecidas para as Zonas de Diretrizes Especiais que tem caráter de preservação
ou conservação do ambiente natural estão genéricas e repetitivas, devendo ser
detalhadas e simplificadas.

Especificamente quanto às zonas, considera-se que a Macrozona de Proteção 1
(MZP-1) possui limites que podem ser mais bem definidos, pois foram identificadas
áreas abrangidas por esta zona que não tem as características indicadas ou não
seriam aplicadas suas diretrizes. A Macrozona de Adensamento Controlado 1 (MZAC-
1) possui conflito na definição de seus parâmetros quando comparados com as
diretrizes desta Macrozona. Especificamente é difícil a implantação de atividades de
pequeno porte que possam atender a demanda local em lotes de mil metros
quadrados. Entende-se que o adensamento poderá ser controlado com outros
parâmetros além da definição de lote mínimo. Considerando os parâmetros indicados
nesta zona seria possível fazer duas unidades de quinhentos metros, mas não há
detalhamento para instalação do uso não residencial nestas unidades ou parte delas.
Na proposta do MZ-RMBH encaminhada junto ao PLC 74, de 2017, não há definição
de zona para a região da Vargem das Flores. A efetivação das diretrizes gerais do
PDDI-RMBH e do MZ-RMBH para a região dependem da definição de uma ou mais
zonas para esta área.
 
Conforme artigo 12 da Lei Federal 13.089 (Estatuto da Metrópole), o Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI, equivalente ao PDDI-RMBH) deve, entre
outras disposições, contemplar diretrizes quanto à articulação dos Municípios no
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parcelamento, uso e ocupação no solo urbano. No caso do PDDI-RMBH foram
definidos parâmetros de forma direta e inflexível, o que pode causar conflitos na
realidade da aplicação da política urbana e na delimitação da função social da cidade e
da metrópole considerando que as zonas possuem parâmetros fixos para serem
aplicados em territórios diferentes, ainda que estes tenham sidos considerados
homogêneos no diagnóstico do MZ-RMBH. Considera-se que, neste caso, é mais
estratégico para articulação pelos municípios na definição de seus parâmetros de
parcelamento uso e ocupação que o MZ-RMBH indique metas de adensamento,
implantação de infraestrutura urbana e reserva de áreas para equipamentos urbanos
e comunitários espaços livres de uso público. Do ponto de vista das áreas de
interesse metropolitano, no que se refere aos parâmetros urbanísticos, é mais
interessante a definição de metas para o coeficiente de aproveitamento básico e a
quota de terreno por unidade imobiliária deixando sob responsabilidade do município
a definição de parâmetros para o alcance destas metas. Enfim, a estratégia de
definição de metas para desenvolvimento urbano pode ser melhor traçada buscando
a efetividade de sua implementação pelos municípios.
 
Desde o início da elaboração do PDDI-RMBH existe também a previsão da
implantação do Rodoanel Metropolitano, cuja diretriz básica é estabelecer a ligação da
Rodovia BR-381 até a BR-262, passando pelo vetor norte da capital, retirando o fluxo
de veículos pesados do anel rodoviário de Belo Horizonte e consequentemente
atenuando o risco de mortes e acidadentes. A diretriz básica do Rodoanel
Metropolitano nunca esteve tão detalhada quanto agora, além disto, foi acrescentada
a ligação entre a Rodovia BR-040, passando pelos Municípios de Ibirité, Brumadinho e
Nova Lima, ou seja, a sul da Capital. A necessidade de inclusão do Rodoanel
Metropolitano, com nível de detalhamento maior, deve impactar os zoneamentos já
propostos do entorno da diretriz, também impacta na estrutura de centralidades em
rede no nível local de muitos municípios. 
 
Considerando não ser possível a desvinculação do MZ-RMBH do PDDI-RMBH, tanto
no que se refere a elaboração, quanto no que se refere ao projeto de lei para sua
aprovação, sua revisão juntamente com o PDDI-RMBH é necessári, visto que a
legislação federal avançou no que se refere a políticas urbanas, de preservação e
conservação do patrimônio histórico, cultural e natural, de regularização fundiária e
também no que se refere ao licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais. A
Revisão também é oportuna, visto que muitos municípios estão revisando seus
planos diretores, que o Rodoanel Metropolitano está em fase final de definição de
traçado e que o prazo de revisão estabelecido no PDDI-RMBH está próximo.
3. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
3.1. A Administração Pública para contratar com terceiros tem como
prerrogativa a licitação pública, procedimento de cunho obrigatório, determinado no
artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei
8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos.
3.2. Existem diversas modalidades de licitação, sendo o pregão a mais
recente. Instituído pela Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, o pregão deve ser utilizado
para aquisição de bens e serviços comuns de qualquer valor, considerando-se
serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. A
sua forma eletrônica, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 48.012 de 22 de julho
de 2020 preferencial, sendo obrigatória a justificativa para uso na forma presencial.
3.3. O Pregão é uma modalidade de licitação que objetiva incrementar a
competitividade e a agilidade nas contratações públicas (Bittencourt, 2003). Propicia,
conforme Motta (2001, p. 14), “concreta redução das rotinas de compra e bons
resultados no que tange à economicidade”. As normas que disciplinam as licitações
públicas devem ser interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que informadas no edital e não comprometam o interesse da
administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. A
modalidade de licitação é a forma específica de conduzir o procedimento licitatório, a
partir de critérios definidos em lei. O valor estimado para contratação é o principal
fator para escolha da modalidade de licitação, exceto quando se trata de pregão, que
não está limitado a valores.
3.4. Assim como todos os processos administrativos, o pregão deve atender
aos princípios constitucionais. Entre estes princípios, situa-se o princípio da
economicidade – que expressa à relação de custo/benefício, a razoabilidade dos
custos diante dos resultados alcançados ou benefícios propiciados.
3.5. O objeto a ser licitado consiste na prestação de serviços destinados à
atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana
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de Belo Horizonte (PDDI-RMBH). Frisa-se o caráter de atualização de um documento
já existente, sem o rompimento de conceitos, conforme expresso no termo de
referência.
3.6. A partir da promulgação do Estatuto da Metrópole (Lei 13.089, de 12 de
janeiro de 2015), tornou-se obrigatória a elaboração dos Planos de Desenvolvimento
Urbano Integrado (PDUI) pelas Regiões Metropolitanas, análogo ao PDDI-RMBH. O
mesmo Estatuto da Metrópole define os requisitos mínimos do PDUI, no seu artigo
12. Com isso, ainda que haja especificidades de uma região metropolitana para outra,
criou-se padrões de desempenho e qualidade passíveis de verificação e definição em
editais e, uma vez que se tornou obrigatória, difundiu-se a prestação do serviço no
mercado.
3.7. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado guarda similaridades aos
Planos Diretores municipais, serviço amplamente difundido e também obrigatório
para cidades que fazem parte de regiões metropolitanas, com mais de 20 mil
habitantes, onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos
previstos no § 4˚ do art. 182 da Constituição Federal; integrantes de áreas de
especial interesse turístico; inseridas na área de influência de empreendimentos ou
atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; e
incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de
deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou
hidrológicos correlatos.
3.8. A contratação definida por este Termo de Referência será composta por
produtos objetivos, de forma que os padrões de desempenho e qualidade estejam
expressamente definidos. Para cada produto há a definição do que se espera de
resultado, sendo facilmente verificado pelo Termo de Referência, bem como não há
nada de especial em suas definições que não seja ofertado pelo mercado, ainda que
seja necessário trabalho intelectual. Portanto, não se verifica risco à qualidade do
serviço que será prestado.
3.9. Assim sendo, considera-se o objeto deste Termo de Referência apto à
concorrência pela modalidade pregão, em favor da economicidade, ampliação da
concorrência, e sendo assim a modalidade mais oportuna e conveniente em favor do
interesse público.
4. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:

4.1. Considerando a atualização do PDDI-RMBH como um projeto
multidisciplinar que visa atende às doze funções públicas de interesse comum
expressas no artigo 8˚ da Lei Complementar n˚ 89 de 12 de janeiro de 2006,
manifesta-se aqui pela possibilidade e previsibilidade, em edital, da participação de
consórcios. Além de não trazer prejuízo à prestação do serviço a ser contratado,
a impossibilidade seria, então, restringir competição sem fundamentação para tal,
uma vez que faz-se difícil encontrar no mercado empresas que consigam
atender o objeto na totalidade sem que haja subcontratação de elementos
essenciais ao objeto, o que é vedado por lei.

4.1.1. A participação de consórcios deve atender a documentação
exigida no edital.

 
5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

5.1. Considerando que o objeto deste Termo de Referência: a) diz
respeito à atualização de trabalho previamente realizado preservando os
conceitos elaborados; b) tem como abrangência territorial região metropolitana; e
c) tem caráter multidisciplinar, serão exigidas qualificações técnicas mínimas a
partir de especificações comuns de mercado com o intuito de garantir a plena
execução do objeto deste Termo de Referência e a integridade do trabalho a ser
realizado, sem que isso restrinja de qualquer maneira a competição entre os
interessados na execução do trabalho.
5.2. Para fins de habilitação técnica, pelo menos uma empresa do
consórcio vencedor do pregão deverá comprovar possuir experiência em:

5.2.1. Coordenação de elaboração de planos de desenvolvimento
urbano integrado de regiões metropolitanas, ou de plano
diretor municipal de município com mais de quatrocentos mil habitantes;
5.2.2. Condução de processos de participação popular e mobilização
social, envolvendo realização de audiências públicas, workshops e oficinas
visando políticas de planejamento público ou similar.

5.3. O trabalho a ser realizado pela CONTRATADA deverá estar
organizado da seguinte forma:
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5.3.1. Cada núcleo será responsável por um eixo do PDDI-RMBH,
devendo atuar em todos os produtos, de forma que o documento seja
contemplado na sua totalidade.
5.3.2. O PDDI-RMBH foi estruturado de maneira transversal, podendo
ocorrer muitas vezes de uma função pública de interesse comum aparecer
em mais de um eixo. Caberá à CONTRATADA se organizar da melhor
maneira possível para cobrir toda e qualquer lacuna da estrutura proposta.

5.4. Considerando a estrutura apresentada, a proponente deverá
apresentar uma equipe técnica mínima, contendo:

5.4.1. Um (01) Coordenador Geral, com a seguinte qualificação:
5.4.1.1. Curso superior em qualquer área de formação, com
comprovação por diploma reconhecido pelo MEC; 
5.4.1.2. Pós-graduação em áreas e/ou questões relacionadas à
planejamento urbano, planejamento e/ou desenvolvimento regional, ou
planejamento de cidades, com comprovação por meio de diploma
reconhecido pelo MEC ou trabalho de conclusão de curso
ou dissertação ou tese devidamente aprovada pela universidade;
5.4.1.3. Experiência como coordenador geral na elaboração ou
revisão de planos diretores, em pelo menos dois (02) projetos de
municípios com mais de 200 mil habitantes ou em um (01) plano de
desenvolvimento urbano integrado de região metropolitana;
5.4.1.4. O Coordenador deverá se responsabilizar pelo trabalho e
comparecer às reuniões periódicas de acompanhamento,
independente do formato, se presencial ou online.

5.4.2. Um (01) engenheiro(a) com especialização em transportes /
mobilidade urbana que tenha participado da elaboração de
plano municipal de mobilidade ou de transporte público de município com
mais de 200 mil habitantes;
5.4.3. Dois (02) arquitetos(as) urbanistas, que tenham participado da
elaboração de plano diretor municipal em municípios de pelo menos 200 mil
habitantes, e  que tenha participado da elaboração de plano(s) municipal(is),
regional(is) e/ou estadual(is) relacionados com políticas e planejamento
público habitacional;
5.4.4. Um (01) cientista social, ou gestor de políticas públicas, ou
administrador público, que tenha participado da elaboração de pelo menos
dois (02) plano(s) municipal(is), regional(is) e/ou estadual(is) relacionados
com políticas e planejamento público;
5.4.5. Um (01) economista que tenha participado da elaboração de
plano(s) municipal(is), regional(is) e/ou estadual(is) relacionados com
planejamento e desenvolvimento regional, sendo um deles em municípios ou
regiões com pelo menos 200 mil habitantes.
5.4.6. Um (01) geógrafo, ou geólogo, ou engenheiro geotécnico que
tenha participado de pelo menos dez (10) projetos e/ou estudos regionais
físicos-ambientais e/ou elaboração de planos de redução de riscos de
desastres;

Termo de Referência ARMBH/NPO 36993925         SEI 2430.01.0000158/2021-05 / pg. 21



5.4.7. Um (01) engenheiro ambiental e sanitarista ou engenheiro
ambiental com pós-graduação na área sanitária que tenha participado da
elaboração de pelo menos cinco (05) plano(s) municipal(is), regional(is) e/ou
estadual(is) relacionados com políticas e planejamento público de proteção e
conservação ambiental, como planos de saneamento básico, planos de
manejo de áreas protegidas, e outros;
5.4.8. Um (01) bacharel em direito com especialização em direito
urbanístico comprovada por diploma reconhecido pelo MEC e que tenha
participado de pelo menos dois (02) projetos que envolvem a elaboração de
minutas de lei de planos diretores, sendo pelo menos um projeto
envolvendo no mínimo 200 mil habitantes;
5.4.9. Um (01) profissional especialista em geoprocessamento, de
nível técnico ou superior, que tenha participado de pelo menos três
(03) projetos em elaboração, consolidação e gerenciamento de informações
georreferenciadas para políticas e planejamento público, e estruturação de
banco de dados em linguagem compatível com Qgis;
5.4.10. Um (01) profissional de comunicação social que tenha
conduzido processos de participação popular e mobilização social
na elaboração de pelo menos cinco (05) plano(s) municipal(is), regional(is)
e/ou estadual(is) relacionados com políticas e planejamento público.

5.5. A comprovação da experiência específica da empresa e dos
profissionais se dará através da apresentação de Atestados de Capacidade
Técnica ou outro documento idôneo, ainda na fase de habilitação técnica, emitido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que o licitante
executou atividade pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação; 

5.5.1. No caso de Atestados emitidos por empresas da iniciativa
privada, não serão considerados aqueles emitidos por empresas
pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente.

5.5.1.1. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo
empresarial da empresa proponente, empresas controladas ou
controladoras da empresa proponente ou que tenham pelo menos
uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócia da empresa
proponente.

5.5.2. Serão aceitos atestados emitidos no exterior desde que
atendam aos criterios elencados e apresentados com tradução
juramentada.

6. DA PROVA DE CONCEITO:
6.1. DA PROVA DE CONCEITO:

6.1.1. Não será exigida a apresentação de prova de conceito.
7. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

7.1. PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
7.1.1. A CONTRADA deverá prestar os serviços em até 12 meses,
podendo o prazo ser repactuado em conjunto com a CONTRATANTE dentro
da vigência do contrato firmado entre as partes mediante justificativa e
antecedência de 30 dias.
7.1.2. A CONTRATADA deverá elaborar cronograma, a ser entregue
em até 5 dias úteis após a ordem de serviço contendo detalhamento do
serviço e dos produtos a serem utilizados, indicando os respectivos locais
para a execução.

7.2. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
7.2.1. Os trabalhos poderão ser realizados à distância, salvo
momentos como audiências públicas, oficinas, reuniões presenciais
demandadas pela CONTRATANTE, pesquisas de campo (se forem
necessárias).
7.2.2. Nas reuniões presenciais demandadas pela CONTRATANTE faz-
se obrigatória a presença do Coordenador Geral e do profissional
responsável pela área temática a ser debatida.

7.3. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
7.3.1. Todos os trabalhos serão supervisionados pela Diretoria de
Planejamento Metropolitano, Articulação e Intersetorialidade da Agência de
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com poderes
para verificar se os serviços especificados estão executados de acordo com
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o previsto, analisar e decidir sobre proposições da CONTRATADA em
relação ao trabalho realizado, fazer advertências quanto a qualquer falta da
CONTRATADA, aplicar multas, efetuar retenções de medição e demais ações
necessárias ao bom andamento dos serviços.
7.3.2. O acompanhamento e supervisão dos serviços nas diversas
etapas será executado conforme as etapas descritas a seguir, permitindo
providenciar, em tempo hábil, reformulações pertinentes à concretização
dos objetivos pré-estabelecidos.
7.3.3. Para verificação do trabalho estão previstos os seguintes
momentos:

7.3.3.1. Reunião de início das atividades: no momento da emissão
da Ordem de Serviço, a coordenação da CONTRATADA receberá da
Diretoria de Planejamento Metropolitano, Articulação e
Intersetorialidade informações detalhadas sobre o escopo de cada
etapa e esclarecimentos sobre os procedimentos a serem adotados no
planejamento, desenvolvimento e aprovação dos produtos.
7.3.3.2. Reunião de acompanhamento: realizado semanalmente,
por meio online, entre a supervisão da CONTRATANTE e a coordenação
da CONTRATADA para atualização do planejamento, acompanhamento
do andamento do trabalho, a verificação do cumprimento dos prazos
estabelecidos e esclarecimento de eventuais dúvidas;

7.3.3.2.1. A CONTRATANTE poderá requisitar que a reunião de
acompanhamento aconteça de forma presencial quando achar
conveniente.

7.3.3.3. Recebimento da versão inicial dos
produtos: encaminhamento por e-mail, compartilhamento de link de
armazenamento em nuvem ou outro meio digital da versão inicial dos
Produtos a serem revisados pela equipe técnica da Diretoria de
Planejamento Metropolitano, Articulação e Intersetorialidade; 
7.3.3.4. Reunião com Comitê Técnico: a CONTRATADA deverá estar
presente nas reuniões de eventuais Comitês Técnicos, podendo ser
por formato presencial ou online, para apresentar o andamento dos
trabalhos e discutir produtos específicos e questões relevantes. As
reuniões devem ter periodicidade mensal.
7.3.3.5. Reunião com o Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano: a CONTRATANTE poderá requisitar à CONTRATADA a
realização de apresentação do andamento dos trabalhos nas reuniões
do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano a qualquer
momento.

7.3.4. Para a aprovação dos produtos entregues, está previsto o
seguinte fluxo:

7.3.4.1. De posse da versão inicial do produto, a CONTRATANTE
deverá analisar cada produto entregue em até 10 dias úteis, ficando a
CONTRATADA responsável por promover as modificações solicitadas
em até 5 dias úteis.
7.3.4.2. A CONTRATANTE poderá ainda solicitar reunião para
recebimento da versão modificada dos produtos quando sentir
necessidade para tal.
7.3.4.3. Após a realização das modificações solicitadas, caso as
modificações estejam em acordo com o requisitado, a CONTRATANTE
deverá proceder a aprovação do produto, formalizando o aceite em
até 5 dias úteis.
7.3.4.4. Após a aprovação formal de cada Produto pela
CONTRATANTE os mesmos deverão ser entregues em formato final. A
entrega poderá ser feita através de protocolo junto à Diretoria de
Planejamento Metropolitano, Articulação e Intersetorialidade ou em
reuniões, registradas por meio de atas.

7.3.4.4.1. A entrega dos produtos em formato final não exime a
CONTRATADA de entregar os produtos intermediários, em
formato editável.

7.3.5. No momento da finalização das atividades e do encerramento
do contrato, com o recebimento final dos produtos envolvendo todas as
etapas e entrega do último produto em versão final, deverá ser realizada
reunião de encerramento.
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7.3.6. Independente das reuniões citadas nos itens 7.3.3., 7.3.4, e
7.3.5, a Diretoria de Planejamento Metropolitano, Articulação e
Intersetorialidade poderá convocar, sempre que julgar necessário, com
antecedência de 24hs, a coordenação da CONTRATADA para discutir as
propostas ou o andamento dos trabalhos, bem como solicitar o
encaminhamento de produtos em andamento, na versão e formato de
trabalho, para análises complementares.
7.3.7. Os momentos de interação listados no item 7.3 não exime ou
substitui os momentos de interação previstos na especificação do objeto.

7.4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM QUINZENAS:

Atividades QUINZENAS
% de
Execução
do
Contrato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
Etapa
Preliminar -
E0

X                           

Produto 01 X                          2,5%
Etapa
Diagnóstico -
E1

 X X X X X X X X                   

Produto 02  X X X X X X X X                  20%
Etapa
Proposições -
E2

         X X X X X X X X X X X        

Produto 03          X X X X              15%
Produto 04              X X X X X X        15%
Produto 05              X X X X X X X       20%
Produto 06                   X X       10%
Produto 07                   X X       5%
Etapa
Encerramento
- E3

                    X X X X X X  

Produto 08                     X X     2,5%
Produto 09                      X X X X X 10%

 
 
8. DO PAGAMENTO:

8.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
data final do período de adimplemento a que se referir, com base nos
documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.
8.2. Obedecido o cronograma físico-financeiro, a CONTRATADA solicitará
a CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos e
aprovados os serviços pelo gestor do contrato, a CONTRATADA apresentará
nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa.
8.3. Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado se
a CONTRATADA encontra se em dia com suas obrigações para com o sistema da
seguridade social, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito junto
ao INSS, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e do Certificado de
Regularidade Fiscal junto ao FGTS e às Receitas Municipal, Estadual e Federal.

9. DO CONTRATO:
9.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do
licitante declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei
8.666/93 e art. 4º, XXI, da Lei 10.520/2002.
9.2. O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 12 (doze)
meses, a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado
de Minas Gerais, podendo ser prorrogado até o limite máximo de 60 (sessenta)
meses, mediante celebração de termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, § 1º
da lei n.º 8.666/93.
9.3. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser
reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo
de 12 meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na
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Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da
Lei nº 8.666/93, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anualidade.

9.3.1. O direito a que se refere o item 9.3 deverá ser efetivamente
exercido mediante pedido formal da CONTRATADA até 180 dias após o
atingimento do lapso de 12 meses a que se refere o caput desta cláusula
sob pena de preclusão do direito ao seu exercício.
9.3.2. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado
pela CONTRATADA.
9.3.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-á o marco
inicial descrito no item 9.3.
9.3.4. Desde que devidamente justificado e expressamente previsto
no termo aditivo, o direito ao reajuste poderá ser exercido em momento
posterior, até o encerramento do vínculo contratual.

10. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA
RELAÇÃO JURÍDICA:

10.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º,
do artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade
competente, agente para acompanhar e fiscalizar o contrato, como responsável
da Administração.
10.2. Ficam designados os servidores Carolina Maria Nasser Cury,
Masp: 1.495.269-1, CPF: 092.750.196-14, Tel.: (31) 99590-0247, E-mail:
carolina.cury@agenciarmbh.mg.gov.br, e Alexandre Rodolfo Coelho Soares
Filho , Masp: 1.351.681-0, CPF: 075.298.626-00, Tel.: (31) 99732-9161, E-mail:
alexandre.filho@agenciarmbh.mg.gov.br, conforme Termo de Designação anexo.
10.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade
na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por
escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas
apontadas.
10.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de
natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido
pela lei civil.
10.5. A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em
parte, o objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do
Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.
10.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Fiscal do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da
CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no §
2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93.

10.6.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros
necessários ao pleno cumprimento do contrato.

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº
23.751, de 30 de dezembro de 2020:

11.1.1. 2431.15127064-4.165-0001-3390-3502-0-95.1
12. DAS GARANTIAS:

12.1. Não será exigida garantia para execução do objeto.
13. DA SUBCONTRATAÇÃO:

13.1. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar parte do objeto.
13.2. A subcontratação somente será admitida para os seguintes serviços;

13.2.1. Coleta de dados e informações necessárias na elaboração dos
produtos descritos, por meio de dados secundários e bases de dados
disponíveis;
13.2.2. Mobilização social durante a elaboração do projeto e nos ciclos
de participação, envolvendo contato com representantes da sociedade civil
orgnizada e atores locais.

13.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual,
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cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.

14. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:
14.1. Da contratada:

14.1.1. Realizar o objeto deste CONTRATO, de acordo com a proposta
apresentada e normas legais, ficando ao seu cargo todas as despesas,
diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus à CONTRATANTE.
14.1.2. Manter durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
14.1.3. Designar o Coordenador do Contrato, que deverá obedecer às
diretrizes e obrigações especificadas no item 5 do Termo de Referência.
14.1.4. Responsabilizar-se e comprovar mensalmente o pagamento de
encargos fiscais, tributários, previdenciários e trabalhistas e demais
despesas resultantes da contratação de pessoal e de recursos para a
execução dos serviços objeto deste Edital, condição para liberação das
medições;
14.1.5. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações,
demandas decorrentes de danos seja por culpa sua ou quaisquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer
responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes
venham a serem exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do
procedimento licitatório a ser realizado pela CONTRATANTE.
14.1.6. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em
ocorrência da espécie, for vítima seu empregado, no desempenho de suas
funções referente à prestação de serviços objeto do presente CONTRATO,
ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE, ficando, ainda, a
CONTRATANTE, isento de qualquer vínculo empregatício com a mesma.
14.1.7. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda
trabalhista, cível ou penal, relacionados com o objeto deste CONTRATO,
originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou contingência.
14.1.8. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos
estabelecidos nos itens anteriores não transfere a responsabilidade por seu
pagamento a CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto do presente
CONTRATO, razão pela qual a CONTRATADA renuncia, expressamente, a
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a
CONTRATANTE.
14.1.9. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais
ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e
atendendo às reclamações formuladas;
14.1.10. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à
fiscalização e o acompanhamento da CONTRATANTE.
14.1.11. Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as
despesas decorrentes da execução dos serviços;
14.1.12. Substituir os membros de sua equipe técnica quando solicitado
pela CONTRATANTE.
14.1.13. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às
dependências da CONTRATANTE, quando for o caso;
14.1.14. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração contratual.
14.1.15. Prestar os serviços por meio de mão de obra especializada e
devidamente qualificada, de acordo com a proposta técnica apresentada no
Edital, responsabilizando-se pelo cumprimento da legislação dos salários
mínimos profissionais;
14.1.16. A CONTRATADA deverá garantir que os profissionais indicados
realizem pessoal e diretamente os serviços objeto deste CONTRATO.
14.1.17. Todos os equipamentos e softwares necessários para o
desenvolvimento das atividades serão de única e exclusiva responsabilidade
da CONTRATADA.
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14.2. Da contratante:
14.2.1. Proporcionar todas as facilidades para que
a CONTRATADA possa realizar a prestação dos serviços objeto deste
CONTRATO.
14.2.2. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência
relacionada com a prestação do serviço objeto deste CONTRATO.
14.2.3. Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, objeto deste
CONTRATO, por meio da indicação de um responsável da CONTRATANTE;
14.2.4. Fornecer, em tempo hábil, as informações necessárias e
relevantes à execução dos serviços objeto deste CONTRATO, bem como a
documentação técnica referente aos padrões adotados;
14.2.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo profissional técnico da CONTRATADA para a execução dos
serviços objeto deste CONTRATO.
14.2.6. Aprovar e receber os serviços produzidos pela CONTRATADA.
14.2.7. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
14.2.8. Expedir a Ordem de Serviço.
14.2.9. Fornecer as informações, plantas, desenhos e projetos
necessários à perfeita compreensão dos serviços e especificações técnicas
a eles relacionados.
14.2.10. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas
verificadas no cumprimento do contrato.
14.2.11. Solicitar formalmente à CONTRATADA a substituição de
membros da equipe, quando julgar necessário.
14.2.12. Efetuar o pagamento na forma e condições contratadas

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto
Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, e no Decreto Estadual nº 48.012,
de 22 de julho de 2020, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:

15.1.1. Advertência por escrito;
15.1.2. Multa de até 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o
trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto não executado
15.1.3. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s)
produto(s) dos quais o licitante tenha participado e cometido a infração;
15.1.4. Multa de até 2 % (dois por cento) sobre o valor total do
contrato ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento das
demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.
15.1.5. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
15.1.6. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
15.1.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

15.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 15.1.1, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7.
15.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver,
e/ou de pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada
administrativa e/ou judicialmente.
15.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao
processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a
ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na
Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.
15.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,

Termo de Referência ARMBH/NPO 36993925         SEI 2430.01.0000158/2021-05 / pg. 27



bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
15.6. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.

15.6.1. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos
causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no
mesmo processo administrativo sancionatório.

15.7. As sanções relacionadas nos itens 15.1.3, 15.1.6 e 15.1.7 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.
15.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser
também aplicadas àqueles que:

15.8.1. Retardarem a execução do objeto;
15.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

15.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase
de lances.

15.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
15.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização – PAR.

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
16.1. O custo estimado da contratação é de R$xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16.1.1. O custo estimado foi composto a partir de orçamentos coletados
com o mercado. O mapa de preços será anexo ao processo.

16.2. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e
imediatamente após o encerramento do envio de lances (art. 7º, § 3º, da Lei Federal
nº 12.527/2014)", tendo em vista o art. 15, § 1º, do Decreto Estadual nº
48.012/2020: § 1º – O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo
aceitável para a contratação será fundamentado no § 3º do art. 7º da Lei Federal nº
12.527, de 18 de novembro de 2011.

Referência: Processo nº 2430.01.0000158/2021-05 SEI nº 36993925
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ESTADO DE MINAS GERAIS
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO

HORIZONTE
Núcleo de Planejamento, Orçamento, Contratos e Compras

Versão v.20.09.2020.
ANEXOS

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 07/2021 -
Processo de Compra 2431001/000007/2021
(preenchida em papel timbrado da proponente)
 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO
PROPONENTE

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone  

Endereço Eletrônico  

Nome do Representante Legal  

CPF do Representante Legal  

LOTE      
ITEM 01 – _______, conforme especificação técnica do
item ____ do Anexo I do Edital.

VALORES
UNITÁRIOS

VALORES
TOTAIS

R$ R$

Prazo de
Garantia  

Prazo de
Entrega  
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.

.

.

Prazo de Validade da Proposta  

Local de Entrega  

Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo
I do Edital.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos,
encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus
que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação
e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus
anexos.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local.
 
 
Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

 

Documento assinado eletronicamente por Mila Batista Leite Corrêa da
Costa, Diretora-Geral, em 21/10/2021, às 11:51, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 36852266 e o código CRC 85D81704.

Referência: Processo nº 2430.01.0000158/2021-05 SEI nº 36852266
Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais - Rodovia Papa João Paulo II, 4001  - Bairro

Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-901
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ESTADO DE MINAS GERAIS
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
Núcleo de Planejamento, Orçamento, Contratos e
Compras

Versão v.20.09.2020.
ARMBH/NPO

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2021.

ANEXO III – SUGESTÕES DE MODELOS DE DECLARAÇÕES

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

DECLARAÇÃO DE MENORES
 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de
qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos,  salvo menor, a partir dos 14
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DE
DECRETO ESTADUAL Nº  47.437, de 2018

 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos
legais para sua categorização como _________________________________, estando no
rol descrito no item 5.3 deste edital, não havendo quaisquer impedimentos que a
impeça de usufruir do tratamento favorecido diferenciado estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de
junho de 2018.
Data e local.
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Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS

 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que está ciente das condições
contidas neste edital e seus anexos.

Data e local.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO
 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos
incisos III e IV  do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

Data e local.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA

 
Em cumprimento à possibilidade facultativa descrita no Edital do Pregão Eletrônico
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nº 07/2021, Processo nº 2431001/000007/2021, declaro que o
Sr.__________________ , CPF _________, devidamente credenciado pela
empresa_________________, CNPJ: ___________, compareceu e vistoriou irrestritamente
os locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em apreço, e tomou
plena ciência das condições locais e das dificuldades existentes, bem como de todos
as informações e elementos técnicos, necessários à execução dos serviços a serem
licitados.
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de
direito.
 
Data e local.
 
______________________________
Assinatura 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA 
 
Em cumprimento à possibilidade facultativa descrita no Edital do Pregão Eletrônico
nº 07/2021, Processo nº 2431001/000007/2021, a ____________, CNPJ nº
___________, com sede à _____________, declara, sob as penas da lei, que opta pela
não realização de visita técnica, considerando a descrição do serviço contida no
Termo de Referência, Anexo do Edital.
Declara e assume inteiramente a responsabilidade e consequências por essa
omissão, se compromete a não alegar desconhecimento das condições e grau de
dificuldades existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas ou
em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da
execução do objeto deste pregão.
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de
direito.
 
Data e local.
 
______________________________
Assinatura 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Mila Batista Leite Corrêa da
Costa, Diretora-Geral, em 21/10/2021, às 11:51, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 36852420 e o código CRC 963AEB4A.

Referência: Processo nº 2430.01.0000158/2021-05 SEI nº 36852420
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AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO
HORIZONTE

Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais - Rodovia Papa João Paulo II, 4001  -
Bairro Serra Verde / Belo Horizonte - CEP 31630-901

Versão v.08.09.2021.
Processo nº 2430.01.0000158/2021-05

ANEXO IV

TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO NºXXXX DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM
A AGÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA
REGIÃO METROPOLITANA
DE BELO HORIZONTE E A
EMPRESA XXXXXXX, NA
FORMA ABAIXO:

 

 
A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO
HORIZONTE – ARMBH, inscrita no CNPJ sob o nº 10.745.790/0001-98, com
endereço na Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais – CAMG – 11º andar do
Edifício Gerais - Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Bairro Serra Verde, CEP nº 31630-
901 endereço de correio eletrônico: XXXXX, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pela Diretora-Geral, MILA BATISTA LEITE CORREA DA
COSTA, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº. XXX – SSP/MG e do CPF nº
XXX  e a empresa [inserir nome da empresa], endereço de correio eletrônico [inserir
e-mail], inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ –sob o número
[inserir nº do CNJP], com sede na [inserir nome da cidade sede da empresa], neste
ato representada pelo Sr(a). [inserir nome do representante da contratada], inscrita
no CPF nº [inserir nº do CPF], doravante denominada CONTRATADA, celebram o
presente Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços
nº ...../2020, que será regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Estadual n°
48012/2020, [inserir legislação específica pertinente à contratação], e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, com suas alterações posteriores, aplicando-
se ainda, no que couber, as demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda
que não citadas expressamente. 
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1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de
Prestação de serviços destinados à atualização do Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte
(PDDI-RMBH), de forma a contemplar os requisitos mínimos dispostos no art.
12 da Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole),
em especial no que se relaciona com o desenvolvimento das funções públicas de
interesse comum por meio do planejamento metropolitano, articulação entre os
seus atores e ordenamento territorial da RMBH.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão nº 07/2021 e
à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Objeto da contratação:

LOTE ITEM
COD. DO
ITEM NO

SIAD
QUANTIDADE DESCRIÇÃO DO ITEM - CATMAS

1 1 000110094 1
Atualização do Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado da
Região Metropolitana de Belo

Horizonte (PDDI-RMBH)

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO

2.1. A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no
Termo de Referência, Anexo do Edital, inclusive no tocante a prazos e horários.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
3.1. Este contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da
publicação do seu extrato no órgão oficial de imprensa; podendo ser prorrogado
nos termos do art. 57, §1º,  da Lei 8.666/93, até o limite de 60 (sessenta) meses,
desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os
seguintes requisitos:

3.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
3.1.2. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a
Administração mantém interesse na realização do serviço;  
3.1.3. Seja comprovado que o valor do contrato permanece
economicamente vantajoso para a Administração;  
3.1.4. Seja comprovado  que o contratado mantém as condições
iniciais de habilitação. 
3.1.5. Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o
interesse na prorrogação; 

3.1.5.1.  A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação
contratual.

3.1.6. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante
celebração de termo aditivo.
 

4. CLÁUSULA QUARTA – PREÇO

PADRÃO - Minuta de Contrato ARMBH/NPO 36666035         SEI 2430.01.0000158/2021-05 / pg. 2



4.1. O valor total da contratação é de R$ [inserir valor] ([inserir valor por
extenso]).
4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.

 
5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da (s)
dotação(ões) orçamentária(s), e daquelas que vierem a substituí-las:

2431.15.127.064.4165.0001.33.90.35.02.0.95.1 
5.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita
no início de cada exercício financeiro.

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes
encontram- se no Edital e no Termo de Referência - ANEXO I.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE 
7.1. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser
reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo
de 12 meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na
Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da
Lei nº 8.666/93, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anualidade.

7.1.1. O direito a que se refere o item 7.1 deverá ser efetivamente
exercido mediante pedido formal da CONTRATADA até 180 dias após o
atingimento do lapso de 12 meses a que se refere o caput desta cláusula
sob pena de preclusão do direito ao seu exercício.
7.1.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-á o marco
inicial descrito no item 7.1.
7.1.3. Desde que devidamente justificado e expressamente previsto
no termo aditivo, o direito ao reajuste poderá ser exercido em momento
posterior, até o encerramento do vínculo contratual.

7.2. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
CONTRATADA.

8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por
Representante /Comissão especialmente designado pela CONTRATANTE no
Termo de Designação de Gestor e Fiscal, na forma estabelecida pelo Termo de
Referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
8.2. O regime de execução dos serviços a serem executados pela
CONTRATADA e os materiais que serão empregados  são aqueles previstos no
Termo de Referência e no Edital.
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9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

9.1.  As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência.
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
10.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais
serão observadas as determinações que se seguem.
10.2. O Estado de Minas Gerais 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:

10.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento
ou a solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um
agente público no processo de licitação ou execução do contrato;
10.2.2. “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;
10.2.3. “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;
10.2.4. “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;
10.2.5. “prática obstrutiva” significa:

10.2.5.1. 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
10.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício
do direito do CONTRATANTE ou outro órgão de Controle de investigar
e auditar.

10.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma 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.
10.4. 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,
deve ser encaminhada à Controladoria Geral do Estado - CGE para denuncia à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção
das medidas cabíveis.
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ANTINEPOTISMO

11.1. É vedada a execução de serviços por empregados que sejam
cônjuges, companheiros ou que tenham vínculo de parentesco em linha reta ou
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau com agente público ocupante de
cargo em comissão ou função de confiança no órgão CONTRATANTE, salvo se
investidos por concurso público.
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas
no edital e no Termo de Referência.
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO
13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas
no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos
seguintes aspectos, conforme o caso:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
13.4.3. Indenizações e multas.

13.5. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA
com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa
jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na contratação original; sejam
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.
13.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o
material de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.
13.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual,
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente,
será assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem
prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providências acauteladoras, inclusive a suspensão da execução do objeto.
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS

14.1. As PARTES, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no
presente contrato em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de
Dados Pessoais e as determinações de órgão reguladores e/ou fiscalizadores
sobre a matéria, em especial, a Lei Federal nº 13.709/2018.
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14.2. No presente contrato, a CONTRATANTE assume o papel de
controlador, nos termos do artigo 5º, VI da Lei nº 13.709/2018, e a
CONTRATADA assume o papel de operador, nos termos do artigo 5º, VII da Lei
nº 13.709/2018.
14.3. A CONTRATADA deverá guardar sigilo sobre os dados pessoais
compartilhados pela CONTRATANTE e só poderá fazer uso dos dados
exclusivamente para fins de cumprimento do objeto deste contrato, sendo-lhe
vedado, a qualquer tempo, o compartilhamento desses dados sem a expressa
autorização da CONTRATANTE, ou o tratamento dos dados de forma
incompatível com as finalidades e prazos acordados.
14.4. As PARTES deverão notificar uma à outra, por meio eletrônico, em
até 2 (dois) dias úteis, sobre qualquer incidente detectado no âmbito de suas
atividades, relativo a operações de tratamento de dados pessoais.
14.5. As PARTES se comprometem a adotar as medidas de segurança
administrativas, tecnológicas, técnicas e operacionais necessárias a resguardar
os dados pessoais que lhe serão confiados, levando em conta as diretrizes de
órgãos reguladores, padrões técnicos e boas práticas existentes.
14.6. A CONTRATANTE terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e
fiscalizar a conformidade da CONTRATADA, diante das obrigações de operador,
para a proteção de dados pessoais referentes à execução deste contrato.
14.7. As PARTES ficam obrigadas a indicar encarregado pela proteção de
dados pessoais, ou preposto, para comunicação sobre os assuntos pertinentes
à Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores.
14.8. As PARTES darão conhecimento formal a seus empregados e
colaboradores das obrigações e condições acordadas nesta cláusula. As
diretrizes aqui estipuladas deverão ser aplicadas a toda e qualquer atividade que
envolva a presente contratação.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES
15.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo
art. 65 de Lei n.º 8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela
autoridade competente.

15.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
15.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS.
16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e
demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – PUBLICAÇÃO
17.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de
imprensa de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da
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imprensa de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da
Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993.
 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas
Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato,
conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

E por estarem ajustadas, firmam as partes este instrumento assinado
eletronicamente.

 
 
CONTRATANTE:      
 
CONTRATADA:      

Documento assinado eletronicamente por Mila Batista Leite Corrêa da
Costa, Diretora-Geral, em 21/10/2021, às 11:55, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 36666035 e o código CRC D42E66DD.

Referência: Processo nº 2430.01.0000158/2021-05 SEI nº 36666035
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ESTADO DE MINAS GERAIS
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
Núcleo de Planejamento, Orçamento, Contratos e Compras

Versão v.20.09.2020.

ORDEM DE SERVIÇO

ANEXO V - MINUTA DA ORDEM DE SERVIÇO

 

Ordem de Serviço: _______
 
Processo: _______ Procedimento de Contratação: _______
 
Órgão ou entidade: _______
            CNPJ:  _______
            Unidade de Compra: _______
Dados do empenho

 

Nº e ano
do
empenho

Data do
empenho

Unid.
Contábil/executora

Unid.
Orçamentária

Nº do
contrato ou
instrumento
equivalente

     

           
Elemento-Item de despesa: _______
Fornecedor:   CNPJ: _______
                         Razão Social: _______
Endereço: _______ (endereço completo)
Telefones:      _______
Banco: Nº Banco _______ – Nome do Banco _______
Agência: _______                            
Conta Corrente: _______
Unidade de Pedido: _______
Endereço de Entrega: _______
Item de serviço: _______
Especificação: _______
Demais informações necessárias para contratação: _______
 

Unid.
aquisição /
fornecimento

Frequência
De
Entrega

Qtd. Valor unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

 
 

    

 
Valor Total da Ordem de Serviço:      R$ _______ (Valor total por extenso)
SENHOR FORNECEDOR, não emitir cobrança bancária. Os nossos pagamentos são
efetuados através de ordem de pagamento direto para sua conta corrente.
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CONDIÇÕES GERAIS
As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de:
Nome: _______
CNPJ:  _______                    
Telefones: _______ ou _______
Endereço: _______ (endereço completo)
Observações:
_______
 
Belo Horizonte, __________ de ___________________de _____________
 
 

_________________________________
Aprovação do Emitente

 
 

_________________________________
Assinatura do Fornecedor

 
 

Data: _______/_________/_________

Documento assinado eletronicamente por Mila Batista Leite Corrêa da
Costa, Diretora-Geral, em 21/10/2021, às 11:56, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 36852518 e o código CRC F6CACB26.

 
 

Referência: Processo
nº
2430.01.0000158/2021-
05

SEI nº
36852518
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