
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS SOBRE 
EDITAL

CONCORRÊNCIA 004/2008

TIPO: TÉCNICA E PREÇO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  CONSULTORIA  TÉCNICA  ESPECIALIZADA  PARA  A 
DEFINIÇÃO DO MODELO DE OPERAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE 
CONTRATAÇÃO,  BEM  COMO  PARA  O  ASSESSORAMENTO  EM  LICITAÇÕES  E 
OUTRAS  AÇÕES  DECORRENTES  E  NECESSÁRIAS  À  INSTALAÇÃO  DO  CENTRO 
ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE 
UM ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS.

⇒ RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS ENCAMINHADOS NO DIA 15 DE 
SETEMBRO DE 2008.

Pedido de esclarecimento n° 01

Considerando que:

(i)  os  itens  8.6.4  e  8.6.5  (e  subitens)  do  Edital  estabelecem  os  requisitos  para  a 
demonstração  da  capacitação  técnico-profissional  da  proponente  no  que  se  refere  aos 
profissionais  “Coordenador  Adjunto  da  Equipe”  e  “Responsável  pelo  Escritório  de 
Gerenciamento”, respectivamente.

(ii) os 8.6.4.1 e 8.6.5.1 estabelecem que  “cuja     experiência e formação profissionais serão   
avaliadas na proposta técnica (Anexo II – Critérios de Pontuação)”.

Entendemos que:

a)  A  apresentação  de  atestados  para  a  comprovação  de  experiência  dos  profissionais 
indicados como Coordenador-Adjunto da Equipe do Projeto (8.6.4.4) e Responsável pelo 
Escritório de Gerenciamento de Projetos (8.6.5.5) deverão fazer parte somente do envelope 
de Proposta Técnica e não do envelope de Habilitação;

b) Caso a proponente opte pela apresentação da certificação  PMP - Project Management  
Professional,  emitida  pelo  órgão  PMI  –  Project  Management  Institute ou  outra  titulação 
equivalente  ao PMP emitida por  entidade congênere para comprovar  a experiência  dos 
referidos profissionais, não será necessária a apresentação de atestados em separado para 
comprovar a execução de 4.200 horas. Está correto o nosso entendimento?

c) Para fins de atendimento da comprovação da experiência definida no Anexo III ao Edital, 
basta que a proponente apresente atestado(s) que comprove(m) a experiência mínima de 
execução  de  4.200  horas  nos  últimos  5  anos  em quaisquer  dos  grupos  de  processos 
indicados no item 1 do Anexo III. Assim estamos entendendo que o detalhamento de ações 
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previsto no item 1.2 é somente ilustrativo, a fim de demonstrar as possíveis atividades que 
compõem a execução de cada um dos processos.

Respostas:

Com relação ao item “a”, o entendimento está correto. Ou seja, no envelope de habilitação,  
no que se refere à habilitação técnica dos profissionais (Coordenador Geral e Técnico do 
contrato,  Coordenador-Adjunto  da  Equipe  do  Projeto,  Responsável  pelo  Escritório  de 
Gerenciamento de Projetos e técnicos), deverão constar os currículos, a comprovação do  
vínculo de natureza permanente desses e declarações de que esses profissionais atuarão 
pessoalmente na contratação e o compromisso de conferir tratamento confidencial a todas  
as informações a que tiver acesso em função da execução do objeto. Já os documentos que  
comprovarão a experiência desses profissionais deverão fazer parte somente do envelope 
de proposta técnica.

Para o item “b”, o entendimento também está correto.

No que se refere ao item “c”, a comprovação da experiência mínima de execução de 4.200 
horas,  nos  últimos  5  (cinco)  anos,  deverá  abarcar  todos  os  grupos  de  processos 
definidos: i) viabilidade/planejamento, ii) execução/desenvolvimento, III) monitoramento e 
controle, iv) encerramento, não havendo um número mínimo de horas para cada processo.  
Conforme determina a cláusula 1 do Anexo III, a saber:

“1.  A  comprovação  da  experiência  do  profissional  no  gerenciamento  de 
projetos  dar-se-á  pela  apresentação  de  currículo  e  declaração(ões)  que 
comprove(m) sua experiência no gerenciamento de projetos, nos grupos de 
processos  de  viabilidade/planejamento,  execução/desenvolvimento,  
monitoramento e controle e encerramento.” (Grifos nossos).

Ressalta-se que as ações definidas para cada grupo de processos são ilustrativas e não 
exaustivas.

Pedido de esclarecimento n° 02

Segundo os itens 5.3.3.5 e 6.7.7 do Anexo I ao Edital,  entendemos que os profissionais 
indicados para os cargos de a) Coordenador Geral e Técnico do Contrato; b) Coordenador 
Adjunto  da  Equipe  do  Projeto e  c)  Responsável  pelo  Escritório  de  Gerenciamento  de 
Projetos não serão considerados no banco de horas referente a Etapa 2 do Projeto.

Assim, gostaríamos de confirmar os seguintes entendimentos:

a)  devemos  considerar  o  Coordenador  Geral  e  Técnico  do  Contrato  e  o  Coordenador 
Adjunto da Equipe do Projeto somente pelo período de 06 meses iniciais – Etapa 1. Está 
correto?

b) devemos considerar o Responsável pelo Escritório de Gerenciamento de Projetos a partir 
do início do projeto e durante os 24 meses (Etapa 1 e 2). Está correto? Ressaltamos que a 
resposta  sobre  o  tempo  dedicado  ou  não  de  cada  um  destes  profissionais  impacta 
diretamente no dimensionamento de custo do projeto.

Resposta:

Conforme determina os itens 5.3.3.5  e 6.7.7  do Anexo I  do edital,  abaixo transcritos,  o 
Coordenador Geral e Técnico do Contrato, o Coordenador-Adjunto da Equipe do Projeto e o  
Responsável pelo Escritório de Gerenciamento de Projetos deverão participar de todo o  
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período do projeto, ou seja, dos 24 (vinte e quatro) meses previstos para a execução das  
Etapas 1 e 2.

“5.3.3.5 Não será contabilizado neste banco de horas o tempo dedicado dos  
profissionais alocados para as funções de Coordenador Geral e Técnico do 
Contrato, Coordenador-Adjunto da Equipe do Projeto e o Responsável pelo  
Escritório de Gerenciamento de Projetos conforme item 6.7.7 deste Anexo I.

(...)

6.7.7 Os  profissionais  designados  para  as  funções  de 
Coordenador Geral e Técnico do Contrato, Coordenador-Adjunto da Equipe  
do Projeto e o Responsável pelo Escritório de Gerenciamento de Projetos  
deverão  ter  alocação  permanente  e  dedicação  exclusiva  ao  objeto  do  
Contrato.”

Ademais, destaca-se que não deve ser incluído no banco de horas da Etapa 2 o tempo  
dedicado por esses profissionais ao projeto.

Pedido de esclarecimento n° 03

Solicitamos informar qual a ferramenta de desenho de processos utilizada pelo Estado de 
Minas  Gerias?  As  licenças  desta  ferramenta  serão  disponibilizadas  para  a  empresa 
contratada?

Resposta:  Não  foi  identificada  uma  ferramenta-padrão  para  desenho/redesenho  de 
processos em uso pelo  Estado  de Minas  Gerais.  Assim,  a  contratada  poderá  utilizar  a  
ferramenta que julgar mais adequada à aplicação, desde que, devido a complexidade e  
tamanho do projeto, bem como a grande quantidade de processos envolvidos, a ferramenta 
a  ser  utilizada  possibilite  que  as  informações  dos  processos  sejam  armazenadas  e 
organizadas em banco de dados de forma a garantir  consistência e integração entre os  
processos desenhados. Também deve possuir funcionalidades que possibilitem a análise  
das informações dos processos (filtros, relatórios, consultas e etc).

A contratada deverá disponibilizar as licenças para seus funcionários que forem alocados no 
projeto. E as licenças a serem utilizadas pela equipe do Governo serão adquiridas quando  
do projeto. 

Pedido de esclarecimento n° 04

Considerando que:

(i) o  item  8.6.2  do  Edital  requer  que,  para  fins  de  demonstração  da  capacitação 
técnica,  a  Proponente  apresente  “um  ou  mais  atestados  que  comprove(m)  a  
experiência em todos os domínios abaixo relacionados (...)”;

(ii) os domínios listados no item 8.6.2 são os mesmos domínios previstos no item 8.4 
do Anexo II (Critérios de Pontuação);

Entendemos que:
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a) os atestados apresentados no envelope de habilitação técnica, para fins de atendimento 
ao item 8.6.2 do Edital  poderão, também, ser utilizados para fins de pontuação técnica, 
conforme Anexo II. Está correto o nosso entendimento?

b) a documentação apresentada para fins de habilitação técnica dos profissionais indicados 
pela Proponente (8.6.3  a 8.6.6.4  do Edital)  também poderão ser  utilizados para fins de 
pontuação técnica (Anexo II e III). Está correto tal entendimento?

Resposta: Afirmativo para os dois questionamentos. Os atestados apresentados na fase de  
habilitação também poderão ser utilizados na pontuação da proposta técnica, atendidos os  
requisitos pontuados no item 9.5 do edital.

Pedido de esclarecimento n° 05

O item 9.3.3 do Edital prevê que: 

“A pontuação PT1 será atribuída a partir da apresentação dos currículos de  
todos os membros da equipe que efetivamente atuarão na execução do  
Contrato, desde que a experiência descrita esteja devidamente comprovada 
por  meio da  apresentação  de  declarações,  emitidas  por  pessoa  jurídica  
empregadora ou tomadora do serviço, relacionadas aos domínios definidos 
no item 8.6.2 do edital, observados os requisitos específicos para cada um 
ali estabelecidos.”

Considerando o item acima transcrito, entendemos que a comprovação requerida pelo Edital 
será atendida mediante a apresentação de declarações/atestados de pessoas jurídicas que, 
na qualidade de Cliente, atestem a execução das atividades pelos profissionais indicados. 
Está correto tal entendimento?

Resposta:  O entendimento está correto.  Complementamos que as declarações também 
poderão ser emitidas por pessoas jurídicas na qualidade de empregadoras.

Pedido de esclarecimento n° 06

O item 9.3.6.1 do Edital  prevê que os documentos necessários à comprovação da  pós-
graduação    lato  sensu  ,  mestrado  e  doutorado   estejam  devidamente  registrados. 
Considerando que tais documentos de comprovação de curso são emitidos pelas próprias 
instituições de ensino, questionamos que tipo de registro é exigido para atendimento desse 
item?

Resposta:  O  registro  atine  ao  reconhecimento  da  instituição  junto  ao  Ministério  da 
Educação.  Em  se  tratando  de  instituição  estrangeira,  será  requerida  a  revalidação  do  
diploma, também por instituição reconhecida pelo MEC.

Pedido de esclarecimento n° 07

Considerando que:

(i) o item 8.6.2.2 do Edital, ao definir os requisitos que deverão constar dos atestados a 
serem apresentados pelas Proponentes, refere-se a “projeto”;
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(ii) o item 9.5.1 do Edital  estabelece que  “somente serão pontuadas as experiências 
comprovadas  por  meio  de  atestados  de  declarações para  projetos realizados  a 
partir de 1997, inclusive”;

(iii) o item 9.5.2, ao estabelecer a regra para atestados emitidos pela mesma pessoa 
jurídica, baseia o seu critério em “mesmo projeto” e “projetos distintos”;

(iv) o item 9.5.3 exige que os atestados façam alusão a “projetos já concluídos”;

(v) apesar das considerações acima indicadas, o item 8.4.2 do Anexo II, ao estabelecer 
alguns  dos  critérios  de  pontuação  para  os  domínios,  utilizou  critérios  diversos 
(famílias, estudos e modelagens)

(vi) a utilização de critérios distintos poderá causar distorções para fins de aplicação da 
correta pontuação para cada um dos domínios apresentados;

Entendemos que:

a) Para fins de aplicação da pontuação referente ao Plano Técnico 2 (PT2), a unidade de 
medida para a pontuação de cada um dos domínios estabelecidos no item 8.4.2 do Anexo II 
será o número de projetos atestados pelas proponentes, observadas as especificidades de 
cada  um  dos  domínios  definidas  no  item  8.6.2.2  do  Edital.  Está  correto  o  nosso 
entendimento.

Resposta: O que se deseja pontuar no Plano Técnico 2 (PT2) é o número de vezes que a  
proponente repetiu a experiência, podendo esta ser ou não no mesmo projeto. Por exemplo:  
no mesmo projeto, a Empresa X fez o redesenho de 4 (quatro) processos, obedecidos os  
requisitos definidos no item 8.6.2.2 do edital,  para esse domínio.  Esta experiência pode  
constar de um único atestado, entretanto,  para fins de pontuação, serão considerados 4  
(quatro) processo e a Empresa X receberia a nota 6 (seis), conforme pontuação definida 
para o PT2, item 8.4.2 do Anexo II do edital.

Pedido de esclarecimento n° 08

Considerando o item 17.2 do Edital, bem como as Cláusulas 3.4 e 3.5 da Minuta de Contrato 
(Anexo  V),  entendemos  que  decorridos  12  meses  da  apresentação  da  proposta  da 
proponente  vencedora,  os  preços  ofertados  serão  reajustados  mediante  a  aplicação da 
variação do IPCA do IBGE ou outro indexador que venha a substituí-lo. A aplicação desta 
condição  de  reajuste  será  realizada  a  cada  período  de  12  meses  a  partir  da  data  de 
apresentação da proposta. Está correto tal entendimento?

Resposta: Os reajustes poderão ocorrer a cada período de 12 (doze) meses contados da  
apresentação  das  propostas,  desde  que  a  decisão  resulte  de  acordo  comum  entre  a 
SEPLAG e a contratada.

Pedido de esclarecimento n° 09

Em função da complexidade técnica descrita no item 5 do Anexo I, bem como do escopo 
dos serviços descritos no item 5.3 deste mesmo Anexo, entendemos que a distribuição da 
quantidade  de  horas  por  Perfil  dos  Profissionais  (tabela  do  item  5.3.2  do  Anexo  I)  foi 
elaborada pela Contratante de forma estimada, com o objetivo de permitir a comparação 
entre as propostas elaboradas pelas licitantes. Caso entendimento acima esteja correto, e 
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no  sentido  de  melhor  compreender  a  dinâmica  do  dia-a-dia  de  execução  do  projeto, 
solicitamos a avaliação quanto as seguintes considerações:

a) A quantidade de horas por Perfil dos Profissionais (tabela do item 4.1.2.2 do Anexo I) 
poderá sofrer alterações quando da execução do projeto, em função da real necessidade de 
alocação de recursos apresentada pelo conjunto de solicitações emitidas pela Contratante, 
especialmente  ao  final  da  Etapa  1  e  planejamento  da  Etapa  2.  Está  correto  tal 
entendimento?

b)  Eventual  alteração  na  demanda  das  horas  por  perfil  dos  profissionais  poderá  ser 
realizada de acordo com as necessidades da Contratante, limitada, apenas, ao incremento 
do Valor Global  do Contrato,  a razão máxima de 25% do valor  global  inicial  atualizado, 
conforme dispositivo previsto no art. 65, §1° da Lei 8.666/93 e formalizada através de Termo 
Aditivo. Está correto tal entendimento?

Resposta:  Esclarecemos que a tabela  de horas por  perfil  dos profissionais  encontra-se  
definida no item 5.3.2 do Anexo I do edital. O item 5.3.3.4 do Anexo I do edital já prevê a 
possibilidade  de  intercâmbio  entre  profissionais  com  diferentes  perfis.  Caso  ocorra  a 
necessidade de nº de horas de profissionais além das estipuladas para o banco de horas,  
poder-se-á utilizar do previsto no artigo 65, §1° da Lei 8.666/93.

Pedido de esclarecimento n° 10

Para  fins  de  comprovação  dos  quesitos  técnicos,  como  por  exemplo,  atestados  de 
capacitação técnica, a licitante poderá apresentar atestados/documentos nos quais conste o 
CNPJ da sede ou das suas filiais no Brasil, independentemente da participação da licitante 
ocorrer por intermédio de sua sede ou sua filial. Está correto tal entendimento?

Resposta: Está correto. O atestado/documento deverá indicar a identidade empresarial da 
licitante, não obstante a sua localização.

Pedido de esclarecimento n° 11

Tendo em vista as características do projeto e a sistemática de execução e recebimento dos 
serviços contratados, entende-se que o valor de toda e qualquer indenização eventualmente 
devida à Contratante, incluindo quaisquer perdas e danos, estará limitada ao valor global do 
contrato. Está correto tal entendimento?

Resposta:  Correto.  Ressalvam-se  apenas  os  desequilíbrios  decorrentes  de  álea 
extraordinária, absolutamente imprevista no momento da pactuação.

Pedido de esclarecimento n° 12

Considerando que:

(i) os itens 4.7 e 4.10 da Minuta de Contrato estabelecem os prazos de aprovação para dos 
produtos/serviços;

(ii) a importância e a relevância da sistemática de aceite dos produtos/serviços previstos no 
Edital;
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Entendemos que, caso não haja a manifestação formal da Contratante no prazo ali previsto, 
reputar-se-á o aceite e/ou validação automática dos serviços contratados. Está correto tal 
entendimento?

Resposta: Está correto.

Pedido de esclarecimento n° 13

Considerando que:

(i) O item 2.3 da Minuta de Contrato estabelece que “os PRODUTOS e toda documentação 
gerados  pela  CONTRATADA  na  execução  deste  Contrato  serão  de  propriedade  da 
CONTRATANTE”;

(ii) consoante a legislação aplicável, toda propriedade intelectual desenvolvida pela licitante 
vencedora anteriormente à celebração do contrato, mesmo que venha a ser relacionada ao 
projeto, constitui propriedade intelectual exclusiva da licitante vencedora;

Entendemos que toda a propriedade intelectual (incluindo, mas não se limitando a patentes, 
direitos  autorais,  metodologias,  técnicas,  "know-how"  e  programas  de  computador) 
desenvolvida pela Contratada anteriormente à celebração do contrato, relacionado ou não 
ao projeto, constitui propriedade exclusiva da Contratada. Está correto tal entendimento?

Resposta: Este entendimento está correto. 

Pedido de esclarecimento n° 14

O  item  6.7  da  minuta  de  contrato  estabelece  que  “os  pagamentos  serão  realizados 
mensalmente, sempre até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da prestação do 
respectivo serviço, e mediante a comprovação das horas consumidas, após a emissão do 
respectivo termo de recebimento pela SEDS, e mediante a apresentação das respectivas 
Faturas  ou  Notas  Fiscais  para  a  SEDS,  e  com  a  apresentação  dos  documentos  que  
comprovem  os  recolhimentos  dos  encargos  sociais  e  tributários  legalmente  exigidos,  
conforme relação a ser fornecida pela Contratante.” Entendemos que os documentos que 
serão exigidos pela SEPLAG serão as certidões de regularidade federal, estadual, municipal 
e certidões negativas do INSS e FGTS. Favor confirmar.

Resposta: Achamos que há uma equivoco na cláusula mencionada, pois essa não consta  
do edital da Concorrência 004/2008.

Pedido de esclarecimento n° 15

O  item  6.9.  da  minuta  de  contrato  estabelece  que  “sem  prejuízo  de  qualquer  outra 
disposição  contratual,  vindo  a  CONTRATANTE  a  responder  por  qualquer  ação  ou 
reclamação  proposta  por  empregados  da  CONTRATADA,  pessoas  a  seu  serviço  ou 
qualquer  terceiro  em  decorrência  dos  serviços  prestados,  poderá  a  CONTRATANTE, 
mediante  simples  notificação  escrita,  reter  e  utilizar  os  créditos  de  titularidade  da 
CONTRATADA, até o montante necessário ao pagamento integral da obrigação exigida, 
incluindo custas, despesas processuais e honorários advocatícios.” 
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Entendemos que a Contratada somente estará obrigada a reparar os danos eventualmente 
causados a terceiros ou sob sua responsabilidade após o transcurso de um devido processo 
legal e a existência de uma decisão desfavorável transitada em julgado. Favor confirmar.

Resposta: O entendimento  está  correto,  a  contratada somente está obrigada a reparar  
após  o  transito  julgado  de  uma  sentença.  Entretanto,  conforme  clausula  contratual,  a 
contratante poderá reter créditos necessários ao adimplemento das obrigações que venha a  
assumir em nome da contratada.

Pedido de esclarecimento n° 16

Solicitamos que a obrigação de confidencialidade do item 10 da minuta do contrato seja 
também  aplicável  à  Contratante,  já  que  esta  terá  acesso  à  informação  confidencial  da 
Contratada.

Resposta:  Trata-se de uma sugestão a ser avaliada pelo Estado, durante a execução do 
contrato, caso-a-caso.

Belo Horizonte, 19 de setembro de 2008.

Renata Coelho Vinícius Marins Sérgio Martins Barbosa

Presidente da Comissão de 
Licitação

Membro Membro

Débora Ferreira de Alvarenga Thiago Gava Ramos

Membro Membro
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