
 
Errata do EDITAL DE LICITAÇÃO da Concorrência Nº. 1501558000080/2014 – SEDE 

 
NO SUMÁRIO: 

ONDE SE LÊ: “ANEXO V – MODELO PARA PROPOSTA DE PREÇO” 
 
LEIA-SE: “ANEXO V – MODELO PARA PROPOSTA COMERCIAL” 
 
NO SUMÁRIO: 
ONDE SE LÊ: “ANEXO VII – MODELO DE DCLARAÇÕES” 
 
LEIA-SE: “ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÕES” 
 
NO PREÂMBULO: 
ONDE SE LÊ: “O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão - Centro de Serviços Compartilhados CSC, realizará a licitação, 
com fundamento na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual 20.826, 
de 31 de julho de 2013, torna público que está aberta LICITAÇÃO na modalidade 
CONCORRÊNCIA, a ser julgada pelo critério TÉCNICA E PREÇO, para selecionar a 

proposta mais vantajosa para Prestação de serviços especializados de consultoria 
regulatória, de acordo com as especificações e detalhamentos do ANEXO I deste 

Edital.” 
 

LEIA-SE: “O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão - Centro de Serviços Compartilhados CSC, com fundamento na 

Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 
2013, torna público que está aberta LICITAÇÃO na modalidade CONCORRÊNCIA, a ser 

julgada pelo critério TÉCNICA E PREÇO, para selecionar a proposta mais vantajosa para 
Prestação de serviços especializados de consultoria regulatória, de acordo com as 
especificações e detalhamentos do ANEXO I deste Edital.” 
 
 
NO ITEM 1.3: 
ONDE SE LÊ: “Anexo V – Modelo de Proposta de Preços;” 

 
LEIA-SE: “Anexo V – Modelo de Proposta Comercial;” 

 
NO ITEM 4.3: 

ONDE SE LÊ: “Qualquer pessoa poderá impugnar os termos art. 41 § 1º e do presente 
Edital até o 5º (quinto) dia útil que anteceder a abertura da sessão da CONCORRÊNCIA. 

Se feita por PROPONENTE, a impugnação poderá ser protocolada até 2 (dois) dias úteis 
antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação.” 

 
LEIA-SE: “Qualquer pessoa poderá impugnar este edital nos termos do art. 41, § 1º, da 

Lei 8.666/93 e do presente Edital até o 5º (quinto) dia útil que anteceder a abertura da 
sessão da CONCORRÊNCIA. Se feita por PROPONENTE, a impugnação poderá ser 



protocolada até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de 
habilitação.” 

 
NO ITEM 8.8.1.6: 

ONDE SE LÊ: “comprovação que a sociedade empresária atende todos os requisitos 
descritos no ANEXO I (Termo de Referência).” 
 
LEIA-SE: “a comprovação de que a sociedade empresária atende todos os requisitos 
descritos no ANEXO I (Termo de Referência) será feita através da entrega da 
documentação contida no envelope nº 02, Proposta Técnica, conforme especificado no 
item 9 deste Edital.” 
 
NO ITEM 9.8: 
ONDE SE LÊ: “As propostas serão julgadas conforme o Anexo II– Parâmetros e Critérios 
para Julgamento das Propostas Técnica e de Preço.” 
 
LEIA-SE: “As propostas serão julgadas conforme o item 1. Critérios de avaliação da 
Proposta Técnica do Anexo II - Critérios de Técnica e Preço.” 
 

NO ITEM 12.6: 
ONDE SE LÊ: “A pontuação das Propostas de Preços dos Licitantes classificados será 

obtida de acordo com o procedimento descrito no Anexo II – Critérios de Técnica e 
Preço do Edital:”  

 
LEIA-SE: “A pontuação das Propostas Comerciais dos Licitantes classificados será obtida 

de acordo com o procedimento descrito no Anexo II – Critérios de Técnica e Preço do 
Edital.” 

 
NO ITEM 13.7: 
ONDE SE LÊ: “Os recursos interpostos com objetivos protelatórios ou outros que não 
sejam pertinentes ao direito dos PROPONENTES e ao interesse público serão 
considerados como atos de perturbação ao processo licitatório, sendo, neste caso, 
objeto de representação por parte do IGAM ao Ministério Público, instrumentalizando-
o para oferecimento de denúncia ao Poder Judiciário, por infração ao art. 93 da Lei 

Federal nº 8.666, de 1993.” 
 

LEIA-SE: “Os recursos interpostos com objetivos protelatórios ou outros que não sejam 
pertinentes ao direito dos PROPONENTES e ao interesse público serão considerados 

como atos de perturbação ao processo licitatório, sendo, neste caso, objeto de 
representação por parte da SEDE ao Ministério Público, instrumentalizando-o para 

oferecimento de denúncia ao Poder Judiciário, por infração ao art. 93 da Lei Federal nº 
8.666, de 1993.” 

 
NO ITEM 20.10.9: 

ONDE SE LÊ: “Anexo VII– Modelo de Declarações: páginas 64;” 
 

LEIA-SE: “Anexo VII– Modelo de Declarações: páginas 64 a 65;” 



NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM 2.1.1: 
ONDE SE LÊ: “Esta atividade consiste no planejamento das atividades que serão 

desenvolvidas ao longo da consultoria e que consistem nos serviços descritos nos itens 
2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 e 2.3.5. O plano de trabalho será composto pelos itens de descrição 

geral, metodologia e organização do trabalho, de acordo com os conceitos técnicos 
que garantam a execução do projeto dentro dos padrões de qualidade e prazo 
necessários ao bom andamento dos trabalhos. O plano de trabalho deverá apresentar 
uma visão em detalhe dos seguintes aspectos: 
a) Descrição geral: escopo detalhado dos serviços a serem desenvolvidos;  
b) Metodologia de trabalho: especificação da metodologia de trabalho a ser aplicada 
para cada um dos serviços em suas diferentes fases, apontando se serão utilizados 
procedimentos quantitativos, qualitativos, descritivos, explicativos ou exploratórios, 
bem como os instrumentos de coleta de dados e demais passos de desenvolvimento 
dos produtos estabelecidos em cada etapa.  
c) Organização: cronograma de desenvolvimento dos trabalhos, que deverá ser 
compatível com as definições dos itens 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 e 2.3.5 deste Termo de 
Referência; atividades a serem desenvolvidas, informando os prazos de início e fim de 
cada evento e suas respectivas interferências entre si; organograma da equipe técnica 
e suas cargas horárias em cada atividade.” 

 
LEIA-SE: “Esta atividade consiste no planejamento das atividades que serão 

desenvolvidas ao longo da consultoria e que consistem nos serviços descritos nos itens 
2.2, 2.3, 2.4 e 2.5. O plano de trabalho será composto pelos itens de descrição geral, 

metodologia e organização do trabalho, de acordo com os conceitos técnicos que 
garantam a execução do projeto dentro dos padrões de qualidade e prazo necessários 

ao bom andamento dos trabalhos. O plano de trabalho deverá apresentar uma visão 
em detalhe dos seguintes aspectos:  

a) Descrição geral: escopo detalhado dos serviços a serem desenvolvidos;  
b) Metodologia de trabalho: especificação da metodologia de trabalho a ser aplicada 
para cada um dos serviços em suas diferentes fases, apontando se serão utilizados 
procedimentos quantitativos, qualitativos, descritivos, explicativos ou exploratórios, 
bem como os instrumentos de coleta de dados e demais passos de desenvolvimento 
dos produtos estabelecidos em cada etapa.  
c) Organização: cronograma de desenvolvimento dos trabalhos, que deverá ser 

compatível com as definições dos itens 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 deste Termo de Referência; 
atividades a serem desenvolvidas, informando os prazos de início e fim de cada evento 

e suas respectivas interferências entre si; organograma da equipe técnica e suas cargas 
horárias em cada atividade.” 

 
NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM 2.5.1: 

ONDE SE LÊ: “Esta atividade consiste na aplicação da primeira revisão tarifária do 
serviço de distribuição de gás canalizado de Minas Gerais. Serão aplicados a 

metodologia e os procedimentos determinados pela SEDE a partir dos produtos 
entregues pela consultoria para o item 2.3.2. Ademais, a revisão deverá estabelecer a 

estrutura tarifária que vigerá com base nas metodologias e diretrizes definidas pela 
SEDE a partir dos produtos da consultoria referentes ao item 2.3.3. Dessa forma, essa 



atividade só se iniciará após o término das duas primeiras atividades e da decisão 
definitiva das regras para a revisão e a reestruturação tarifária da concessionária.  

A consultoria prestará assistência técnica à SEDE na elaboração dos cálculos, nos 
procedimentos e análises necessários para a definição do preço-teto das tarifas ou 

receita máxima e estabelecimento da nova estrutura tarifária do serviço de 
distribuição de gás canalizado da concessionária. A consultoria deve se utilizar dos 
relatórios com resultados e simulações elaborados para a etapa de elaboração da 
metodologia de revisão tarifária e avaliação da estrutura tarifária. Deverão ser 
avaliadas e/ou calculadas as variáveis e categorias relacionadas a seguir, com 
referência à concessionária e ao Estado de Minas Gerais, de acordo com a metodologia 
estabelecida:” 
 
LEIA-SE: “Esta atividade consiste na aplicação da primeira revisão tarifária do serviço 
de distribuição de gás canalizado de Minas Gerais. Serão aplicados a metodologia e os 
procedimentos determinados pela SEDE a partir dos produtos entregues pela 
consultoria para o item 2.3. Ademais, a revisão deverá estabelecer a estrutura tarifária 
que vigerá com base nas metodologias e diretrizes definidas pela SEDE a partir dos 
produtos da consultoria referentes ao item 2.4. Dessa forma, essa atividade só se 
iniciará após o término das duas primeiras atividades e da decisão definitiva das regras 

para a revisão e a reestruturação tarifária da concessionária.  
A consultoria prestará assistência técnica à SEDE na elaboração dos cálculos, 

nos procedimentos e análises necessários para a definição do preço-teto das tarifas ou 
receita máxima e estabelecimento da nova estrutura tarifária do serviço de 

distribuição de gás canalizado da concessionária. A consultoria deve se utilizar dos 
relatórios com resultados e simulações elaborados para a etapa de elaboração da 

metodologia de revisão tarifária e avaliação da estrutura tarifária. Deverão ser 
avaliadas e/ou calculadas as variáveis e categorias relacionadas a seguir, com 

referência à concessionária e ao Estado de Minas Gerais, de acordo com a metodologia 
estabelecida:” 

 
NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM 14: 
ONDE SE LÊ: “A licitação se dará na modalidade de concorrência, regime de 
empreitada por preço global do tipo técnica e preço. O processo licitatório se utilizará 
de uma análise que considere uma proposta técnica e uma proposta de preços, que 

será calculada conforme critérios definidos no Anexo II – Critérios de Técnica e Preço. 
Será declarada vencedora a proponente que obtiver a maior Pontuação Final definida 

no Anexo II – Critérios de Técnica e Preço.” 
 

LEIA-SE: “A licitação se dará na modalidade de concorrência, regime de empreitada por 
preço global do tipo técnica e preço. O processo licitatório se utilizará de uma análise 

que considere uma proposta técnica e uma proposta de preços, que será calculada 
conforme critérios definidos no Anexo II – Critérios de Técnica e Preço. Será declarada 

vencedora a proponente que obtiver a maior Nota Final definida no Anexo II – Critérios 
de Técnica e Preço.” 

 
 

 



NO ANEXO II – CRITÉRIOS DE TÉCNICA E PREÇO: 
ONDE SE LÊ: “O processo licitatório se utilizará de uma análise que considere uma 

proposta técnica e uma proposta comercial, que será calculada conforme abaixo:  
PF = (AT x 0,70) + (AP x 0,30)  

PF = Pontuação final;  
AT = Índice de Avaliação Técnica;  
AP = Índice de Avaliação de Preço.  
A Pontuação Final (PF) máxima é igual a 100 (cem). Será declarado vencedor a 
proponente com a maior Pontuação Final (PF). Para a classificação das proponentes 
serão consideradas 02 (duas) casas após a vírgula sem arredondamento  
Em caso de empate de propostas (pontuação final igual), a Comissão de Licitação 
procederá a sorteio na presença dos representantes das licitantes e, na falta destes, 
com a presença de testemunhas ocasionais devidamente identificadas.” 
 
LEIA-SE: “O processo licitatório se utilizará de uma análise que considere uma proposta 
técnica e uma proposta comercial, que será calculada conforme abaixo:  
NF = (NT x 0,70) + (NP x 0,30); 
NF = Nota Final;  
NT = Nota Técnica;  

NP = Nota de Preço.  
A Nota Final (NF) máxima é igual a 100 (cem). Será declarado vencedor a proponente 

com a maior Nota Final (NF). Para a classificação das proponentes serão consideradas 
02 (duas) casas após a vírgula sem arredondamento  

Em caso de empate de propostas (pontuação final igual), a Comissão de L icitação 
procederá a sorteio na presença dos representantes das licitantes e, na falta destes, 

com a presença de testemunhas ocasionais devidamente identificadas.” 
 

NO ANEXO II – CRITÉRIOS DE TÉCNICA E PREÇO, ITEM 1: 
ONDE SE LÊ: “A nota da Proposta Técnica será composta por duas vertentes: uma 
avaliação da capacidade institucional da proponente e uma avaliação da equipe 
mínima que a proponente disponibilizará para trabalhar na consultoria regulatória.  
O Índice da Avaliação Técnica (AT) será  
AT = (0,3 x CTEC + 0,7 x EEMC)  
Onde:  

AT = Índice da Avaliação Técnica;  
CTEC = Nota da Capacidade Técnica e Experiência da Consultoria;  

EEMC = Nota da Experiência da Equipe Mínima de Consultoria.  
Serão desclassificadas propostas que não atingirem AT = 60,00, ou que obtiverem 0 em 

qualquer dos subitens de cálculo das notas descritos abaixo. O índice técnico de cada 
proposta poderá ter, no máximo, 02 (duas) casas após a vírgula sem arredondamento.”  

 
LEIA-SE: “A nota da Proposta Técnica será composta por duas vertentes: uma avaliação 

da capacidade institucional da proponente e uma avaliação da equipe mínima que a 
proponente disponibilizará para trabalhar na consultoria regulatória.  

A Nota Técnica será  
NT = (0,3 x CTEC + 0,7 x EEMC)  

Onde:  



NT = Nota Técnica;  
CTEC = Nota da Capacidade Técnica e Experiência da Consultoria;  

EEMC = Nota da Experiência da Equipe Mínima de Consultoria.  
Serão desclassificadas propostas que não atingirem NT = 60,00, ou que obtiverem 0 

em qualquer dos subitens de cálculo das notas descritos abaixo. O índice técnico de 
cada proposta poderá ter, no máximo, 02 (duas) casas após a vírgula sem 
arredondamento. 
 
NO ANEXO II – CRITÉRIOS DE TÉCNICA E PREÇO, ITEM 1.1: 
ONDE SE LÊ: “Impacto no Índice de Avaliação Técnica (AT): 30%” 
 
LEIA-SE: “Impacto na Nota Técnica (NT): 30%” 
 
NO ANEXO II – CRITÉRIOS DE TÉCNICA E PREÇO, ITEM 1.2: 
ONDE SE LÊ: “Impacto no Índice de Avaliação Técnica (AT): 70%  
Deverá ser apresentada a relação dos profissionais que irão compor a equipe mínima 
conforme detalhado nos subitens ”1” a “3” e observados os requisitos citados e 
observadas as condições que seguem.  
A formação de nível superior deverá ser comprovada através de diploma ou registro 

no respectivo conselho profissional. Os profissionais estrangeiros deverão apresentar o 
diploma ou registro no conselho profissional com tradução juramentada e 

comprovação de situação trabalhista regular no Brasil sem necessidade de revalidação 
no caso dos diplomas estrangeiros. Se a situação do profissional estrangeiro não 

estiver regularizada, deverá ser apresentada declaração pela licitante, se 
comprometendo a regularizar a situação do profissional estrangeiro, antes do início 

dos trabalhos, caso seja vencedora desse certame.  
O currículo de cada profissional deverá conter as descrições necessárias e suficientes 

para uma perfeita avaliação da Comissão de Avaliação, devendo indicar os 
contratantes, aos quais a SEDE poderá solicitar informações e promover diligências, 
caso necessário, nos termos do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993;” 
 
LEIA-SE: “Impacto na Nota Técnica (NT): 70%  
Deverá ser apresentada a relação dos profissionais que irão compor a equipe mínima 

conforme detalhado nos subitens ”1” a “3” e observados os requisitos citados e 
observadas as condições que seguem.  

A formação de nível superior deverá ser comprovada através de diploma ou registro 
no respectivo conselho profissional. Os profissionais estrangeiros deverão apresentar o 

diploma ou registro no conselho profissional com tradução juramentada e 
comprovação de situação trabalhista regular no Brasil sem necessidade de revalidação 

no caso dos diplomas estrangeiros. Se a situação do profissional estrangeiro não 
estiver regularizada, deverá ser apresentada declaração pela licitante, se 

comprometendo a regularizar a situação do profissional estrangeiro, antes do início 
dos trabalhos, caso seja vencedora desse certame.  

O currículo de cada profissional deverá conter as descrições necessárias e suficientes 
para uma perfeita avaliação da Comissão Técnica Julgadora, devendo indicar os 

contratantes, aos quais a SEDE poderá solicitar informações e promover diligências, 



caso necessário, nos termos do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993;” 

 
NO ANEXO II – CRITÉRIOS DE TÉCNICA E PREÇO, ITEM 2.2: 

ONDE SE LÊ: “O Índice de Avaliação de Preço (AP) será apurado de acordo com a 
fórmula abaixo, considerando 02 (duas) casas após a vírgula sem arredondamento.  
AP = (P1/ P2) x 100, onde:  
AP = Índice de Avaliação de Preço;  
P1 = Preço global da proposta com menor valor ofertado;  
P2 = Preço global da proposta da PROPONENTE.” 
 
LEIA-SE: “A Nota de Preço (NP) será apurada de acordo com a fórmula abaixo, 
considerando 02 (duas) casas após a vírgula sem arredondamento.  
NP = (P1/ P2) x 100, onde:  
NP = Nota de Preço;  
P1 = Preço global da proposta com menor valor ofertado;  
P2 = Preço global da proposta da PROPONENTE.” 
 
NO ANEXO V – MODELO PARA PROPOSTA DE PREÇOS: 

ONDE SE LÊ: “ANEXO V – MODELO PARA PROPOSTA DE PREÇOS 
PROPOSTA DE PREÇOS PARA A CONCORRÊNCIA N.º .../20__” 

 
LEIA-SE: “ANEXO V – MODELO PARA PROPOSTA COMERCIAL 

PROPOSTA COMERCIAL PARA A CONCORRÊNCIA Nº 1501558000080/2014”  
 

NO ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO, Cláusula Primeira: 
ONDE SE LÊ: “Este contrato tem por Prestação de serviços especializados de 

consultoria regulatória, de acordo com as especificações e detalhamentos do ANEXO I 
do Edital da Concorrência nº 1501558 00080/2014 que, juntamente com a proposta da 
CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de 
transcrição” 
 
LEIA-SE: “Este contrato tem por objeto a Prestação de serviços especializados de 
consultoria regulatória, de acordo com as especificações e detalhamentos do ANEXO I 

do Edital da Concorrência nº 1501558 000080/2014 que, juntamente com a proposta 
da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de 

transcrição.” 
 

NO ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO, Cláusula Segunda: 
ONDE SE LÊ: “O preço global do presente contrato é de R$ ______ (______________) 

no qual já estão incluídas todas as despesas especificadas na proposta da 
CONTRATADA.  
O preço mensal do presente contrato E de R$_______(_______________) no qual já 
estão inclusas todas as despesas mensais necessárias a execução do serviço. 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 
ITEM 1 Valor Unitário (mensal)  Valor Total  

R$  R$  



Valor global:  R$  
” 

 
LEIA-SE: “O preço global do presente contrato é de R$ ______ (______________) no 
qual já estão incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA.   

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 
Valor global:  R$  

” 
 

NO ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO, Cláusula Oitava: 
ONDE SE LÊ: “IV – declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, no prazo mínimo de 02 (dois), conforme dispõe o art. 87 da Lei 
n.º 8.666/93 e no art. 38, inc. IV c/c inciso II, do art. 54, do Decreto Estadual 

45.902/12;”  
 

LEIA-SE: “IV – declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, no prazo mínimo de 02 (dois) anos, conforme dispõe o art. 87 da Lei n.º 

8.666/93 e no art. 38, inc. IV c/c inciso II, do art. 54, do Decreto Estadual 45.902/12;” 
 


