Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças

RECIBO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2007
EMPRESA:

_______________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________
CNPJ/MF:

_______________________________________________________

TELEFONE:
FAX:
E-MAIL:

_______________________________________________________

Recebi da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana, cópia do Edital de Tomada de Preços nº 002/2007, cujos envelopes de
habilitação, Proposta Técnica e Proposta de Preço serão recebidos pela Comissão
Especial de Licitação, às 9:30h (nove e trinta horas) do dia 07/11/2007, no
endereço: Rua Bernardo Guimarães, 2.640 – Sala Multiuso - Pilotis.
Belo Horizonte,

de

de 2007

Assinatura
___________________________________________________________________
Nome Legível:
___________________________________________________________________

Senhor Licitante,
Visando à comunicação futura entre esta Secretaria e essa empresa, solicito a
Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remete-lo à CPL/SEDRU
por meio do fax (31) 3290-4770.
A falta da remessa do recibo exime a Administração da comunicação de eventuais
retificações ocorridas no instrumento convocatório e de quaisquer informações
adicionais.
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Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2007

O Governo do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, torna público que fará realizar licitação
na modalidade Tomada de Preços, do tipo “Técnica e Preço”, que será regida pela
Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e
conforme a Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001 regulamentada pelo Decreto
nº 44.431, de 29 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o CADASTRO GERAL
DE FORNECEDORES – CAGEF, e em conformidade com o que consta no
Processo nº 1471018/019/2007.
Os envelopes que contenham os “Documentos de Habilitação”, a “Proposta Técnica”
e a “Proposta de Preço” deverão ser entregues no local, data e horário estabelecidos
no preâmbulo.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será, automaticamente,
transferida para o primeiro dia útil subseqüente, nos horários e locais aqui
estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão Especial de Licitação
em contrário.
Data de Abertura: 7/11/2007
Horário: 9 h 30min
Local: Rua Bernardo Guimarães, 2.640, Sala Multiuso - Pilotis, Santo Agostinho,
Belo Horizonte/MG.

1 – DO OBJETO
1 – A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para
prestação de serviços especializados de consultoria, destinados à elaboração de um
plano de regularização fundiária para o Município de Vespasiano, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, com o objetivo de contribuir para a melhoria das
condições habitacionais da população dos atuais terrenos de ocupação irregular de
Vespasiano, através da elaboração das bases de uma política de Regularização
Fundiária Sustentável para o Município, considerado no contexto da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, conforme especificações constantes no Anexo I Projeto Básico e condições estabelecidas neste edital.
2. CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE
2.1. Documentos que compõem este Edital e dele passam a fazer parte:
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Anexo I –
Anexo II –
Anexo III –
Anexo IV–

Projeto Básico
Proposta de Preços
Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos
Declaração conforme inciso V do art. 27 da Lei 8.666, alterado pela lei
9.854 e regulamentado pelo Decreto nº 4.358, de 5 de setembro de
2002
Anexo V –
Minuta de Contrato
Anexo VI – Declaração de dispor de recursos, instalações e aparelhagem para
desenvolver o projeto
Anexo VII – Formulário para avaliação das experiências das instituições
Anexo VIII – Formulário para avaliação das titulações dos coordenadores
Anexo IX – Formulário para avaliação das publicações dos coordenadores
Anexo X –
Planilha orçamentária a preencher
2.2. Este Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana na Rua
Bernardo Guimarães, 2.731, 6º andar.
2.2.1. Os licitantes interessados em adquiri-lo na sede da Secretaria deverão retirar
no endereço citado acima a Guia de Recolhimento do Tesouro do Estado relativa ao
pagamento da reprodução gráfica do referido Edital, no valor de R$ 5,60 (cinco reais
e sessenta centavos), conforme § 5º do art. 32 da Lei n. º 8.666/93.
2.3. No ato da retirada do Edital a licitante deverá enviar o Termo de Recebimento
de Edital preenchido à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, para o fax (31)
3290 - 4770.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as
condições deste edital, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e
que estejam devidamente CADASTRADOS e HABILITADOS no sistema de
Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF.
3.1.1. As empresas que não estejam cadastradas no CAGEF, deverão dirigir-se à
unidade cadastradora, com a documentação completa para o cadastramento, até o
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação.
3.2. Não poderão participar desta licitação:
3.2.1. consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição;
3.2.2. empresas concordatárias, em recuperação judicial ou extrajudicial ou, ainda,
em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução, ou liquidação;
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3.2.3. empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração
Pública direta ou indireta Federal, Estadual ou Municipal suspenso ou que tenham
sido declaradas inidôneas para tal;
3.2.4. empresas estrangeiras que não funcionem e/ ou não estejam autorizadas a
atuar no país, e;
3.2.5. que possuir sócio, diretor ou responsável técnico que tenha tido vínculo
empregatício com esta Secretaria a menos de 180 dias anteriores à data da abertura
deste certame.
3.3. Qualquer manifestação das licitantes em relação à presente licitação ficará
condicionada à prévia apresentação de documento de identificação de seus
prepostos ou representantes legais e do devido instrumento publico ou privado de
procuração, com firma reconhecida. Em sendo sócio da empresa, proprietário,
dirigente ou assemelhado, deverá o interlocutor apresentar cópia do Contrato Social
e documento de identificação pessoal.
3.3.1. Fica assegurado às licitantes, a qualquer tempo, e mediante juntada dos
documentos previstos no subitem 3.3. a indicação ou substituição do seu
representante legal junto à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.
3.4. Não será admitida a participação de um mesmo representante legal para mais
de uma empresa licitante.
4. DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” E “PROPOSTAS”
4.1. Até o dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital os interessados, através
de representantes devidamente credenciados, deverão entregar à Comissão
Especial de Licitação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana, os envelopes lacrados, contendo em sua parte externa os dados
abaixo, na Rua Bernardo Guimarães, nº 2.640, 8º andar, Santo Agostinho, Belo
Horizonte/MG – Protocolo Geral:
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA
URBANA
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2007
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ DA EMPRESA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA
URBANA
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2007
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ DA EMPRESA
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SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA
URBANA
ENVELOPE Nº 03 – PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2007
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ DA EMPRESA
4.1.1 Se porventura não houver expediente na data marcada para abertura das
propostas, fica a reunião adiada, automaticamente, para o primeiro dia útil
subseqüente, mantida a mesma hora e local, salvo disposição em contrário
anunciadas pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.
5. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
5.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em
original, copia autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias
simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência pela COMISSÃO
ESPECIAL DE LICITAÇÃO.
5.2. Os licitantes deverão apresentar os seguintes Documentos de Habilitação para
participar da presente licitação:
5.2.1.Declaração expressa do responsável pela empresa de que a mesma não está
impedida de participar de licitações promovidas por Órgãos ou Entidades Públicas
(conforme modelo constante no Anexo III);
5.2.2. Declaração expressa do licitante de que não existe em sua empresa,
trabalhadores nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7 da Constituição
Federal – conforme Anexo IV.
5.3. Para a Qualificação Técnica, os licitantes deverão apresentar:
5.3.1. Declaração de dispor de recursos, instalações e aparelhagem adequada para
a execução dos serviços, conforme Anexo VI.
5.3.2. Mínimo de 2 (dois) Atestados de Capacidade Técnica, expedidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, declarando ter a instituição licitante prestado
serviços compatíveis e pertinentes com o objeto desta licitação, considerando a
natureza do trabalho e o quantitativo estimado de horas técnicas.
5.3.2.1. Caso o mesmo atestado seja aproveitado para a proposta técnica, o
documento original deverá constar no envelope de habilitação e no envelope da
proposta técnica deverá constar cópia com nota escrita a mão ou etiqueta
informando: “CÓPIA DE DOCUMENTO APRESENTADO PARA HABILITAÇÃO
TÉCNICA”.
5.3.3. Currículo dos coordenadores devidamente assinados pelos profissionais, com
firma reconhecida em Cartório, demonstrando, no mínimo, formação em nível
superior e grande experiência na área em que coordenarão os trabalhos.
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5.4. Relativos à Habilitação Jurídica:
5.4.1. Cédula de identidade do representante legal signatário dos documentos, e,
quando procurador, também cópia da procuração, quando pública, ou seu original
com firma reconhecida, quando particular;
5.4.2. registro comercial, no caso de empresa individual;
5.4.3. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores. Os
documentos em questão deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
5.4.4. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova da diretoria em exercício, e
5.4.5. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
5.5. Relativos à Regularidade Fiscal:
5.5.1. prova de inscrição no Cadastro de pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
5.5.2. prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante e pertinente ao seu ramo de
atividade compatível com o objeto contratual;
5.5.3. prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal
do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; e,
5.5.4. prova de regularidade relativa à Seguridade Social - Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei;
5.5.5. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;
5.5.6. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO aceitará, como válidas, as expedidas até
180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data da apresentação das
propostas.
5.6. Relativos à qualificação Econômico Financeira:
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5.6.1. Apresentar índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral e Liquidez
Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultante da aplicação das fórmulas a seguir:
LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG =

Ativo total
Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

5.6.1.1. No caso da licitante apresentar resultado igual ou menor do que 1 (um), em
qualquer dos índices relacionados na alínea anterior quando da sua habilitação,
deverá comprovar possuir patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez por
cento) do valor total da contratação, como exigência imprescindível para a sua
habilitação. A referida comprovação deverá ser feita na data da apresentação da
proposta e da seguinte forma:
5.6.1.2. Através do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa
situação financeira da empresa, ou balanço de abertura, no caso de empresa recémconstituída, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, mas
admitida a sua atualização por índices oficiais. No caso de micro ou pequenas
empresas, o balanço patrimonial poderá ser substituído pela última declaração de
imposto de renda da pessoa jurídica.
5.6.2. Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e
Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica há no máximo 30
(trinta) dias da data de abertura do certame.
5.7. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral – Cadastramento,
emitido pelo Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, poderá apresentá-lo
para utilizar-se de documento nele constante como substituto de documento exigido
para este certame desde que o referido documento esteja com a validade em vigor.
5.7.1. Caso o documento constante do certificado esteja com a validade vencida,
não poderá ser utilizado como substituto devendo ser apresentado o documento
exigido para este certame, com a validade em vigor.
5.7.2. Serão analisados no Certificado de Registro Cadastral – Cadastramento,
somente os documentos exigidos para este certame, sendo desconsiderados todos
os outros documentos do certificado, mesmo que estejam com validade expirada.
5.7.3. O novo Certificado de Registro Cadastral – Cadastramento somente substitui
os documentos relativos à Habilitação Jurídica, (subitens 5.4.1 a 5.4.5.)
Regularidade Fiscal, (subitem 5.5.1; 5.5.2., relativo à inscrição Estadual, subitem
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5.5.3. relativo à regularidade para com a Fazenda Estadual e subitens 5.5.4. e
5.5.5.; Qualificação Econômico-Financeira subitens 5.6.1.2 e 5.6.2. e a declaração
de situação regular no que se refere à observância das vedações estabelecidas no
art. 7º, XXXIII, da Constituição da República (Declaração de Menores).
5.8. Serão consideradas inabilitadas as empresas licitantes que não apresentarem a
documentação solicitada na data, hora e local marcado pela COMISSÃO ESPECIAL
DE LICITAÇÃO, ou a apresentarem com vícios.
5.9. Serão devolvidos os Envelopes nº 2 e nº 3, fechados e indevassados, às
empresas licitantes inabilitadas, desde que não tenha havido recurso, ou após a sua
denegação.
5.10. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
5.11. Se todas os licitantes forem inabilitadas, esta TOMADA DE PREÇOS será
considerada fracassada, devendo a Administração tomar as medidas legais cabíveis.
6. DO REPRESENTANTE LEGAL
6.1. Cada licitante deverá apresentar-se com apenas um representante legal que
será o único admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo,
assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da
entrega dos envelopes, identificar-se através da carteira de identidade, ou outro
documento com fé pública capaz de comprovar a sua identificação, exibindo também
os seguintes documentos:
6.1.1. Procuração específica para a participação em licitação pública, com a firma do
outorgante devidamente reconhecida em cartório.
6.1.2. No caso do titular da empresa licitante, exibição, perante a Comissão Especial
de Licitação, de documento que comprove sua capacidade de representar a sua
empresa.
6.2. A não apresentação ou incorreção dos documentos descritos nos subitens
6.1.1. e 6.1.2. não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de ter voz
ativa na reunião.
6.3. Não será admitido que a mesma pessoa represente mais de um licitante.
7. DA PROPOSTA TÉCNICA
7.1. A Proposta Técnica deverá ser entregue separadamente, em envelope lacrado,
contendo em suas partes externas e frontais as indicações “Proposta Técnica”,
Razão Social da empresa e número da Tomada de Preço. Nesse envelope deverão
constar:
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7.1.1. Relação indicando as experiências da instituição licitante a serem
consideradas nos termos da seção 10 deste Edital. O Anexo VII deste edital
apresenta modelo de formulário a ser utilizado;
7.1.2. Atestados ou declarações emitidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, conforme a legislação vigente, atestando os serviços prestados;
7.1.2.1. Caso o mesmo documento tenha sido utilizado para a habilitação (onde
deve ser apresentado o documento original), deve ser apresentada cópia com nota
escrita a mão ou etiqueta informando: “CÓPIA DE DOCUMENTO APRESENTADO
PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA”.
7.1.2. Relação de títulos dos coordenadores da equipe técnica a serem pontuados
conforme modelo do Anexo VIII:
7.1.2.1. Devem ser apresentados, no máximo, 5 (cinco) coordenadores;
7.1.2.2. Deve ser apresentada apenas uma titulação por coordenador;
7.1.2.3. Cada coordenador apresentado deverá prestar, no mínimo 120, (cento e
vinte) horas de consultoria ao projeto;
7.1.2.4. Os coordenadores deverão estar inscritos nos respectivos Conselhos
Regionais.
7.1.3. Certificados dos títulos declarados para efeito de avaliação.
7.1.4. Relação das publicações dos membros da equipe técnica a serem pontuadas,
conforme modelo do Anexo IX, indicando biblioteca de livre acesso em Belo
Horizonte onde a obra possa ser encontrada.
7.1.4.1. Somente devem ser listadas publicações que tenham evidente pertinência
com a área em que o coordenador prestará seus serviços;
7.1.4.2. Somente devem ser listadas publicações em que o respectivo coordenador
seja seu único autor, ou o primeiro a ser referenciado no texto da obra;
7.1.4.3. As publicações de todos os coordenadores serão consideradas em conjunto,
sendo atribuída apenas uma nota de 0 (zero) a 20 (vinte).
7.1.5. Cópias das folhas de rosto ou outra (s) folha (s) de publicação em que
constem todos os seus dados relevantes (autor, títulos do artigo e da obra, local e
data de edição, número e ano de revista, edição de livro).
7.2. Não serão consideradas, para efeito de julgamento, experiências, titulações ou
publicações sem a devida comprovação; nem as que sejam declaradas com
informações incompletas quanto ao solicitado nos formulários (Anexos VII, VIII e IX)
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exceto, nesse ultimo caso, quando não se aplique determinada informação de
catalogação a uma publicação.
8. DA PROPOSTA DE PREÇO
8.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em observância às seguintes
exigências:
8.1.1. Deverá ser entregue separadamente, em envelope lacrado, contendo em suas
partes externas e frontais as indicações “Proposta de Preço”, Razão Social da
empresa e número da Tomada de Preço.
8.1.2. Ser apresentada em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
preferencialmente em papel timbrado do proponente e redigida com clareza, em
língua portuguesa, datilografada ou impressa, salvo quanto às expressões técnicas
de uso corrente, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas
demais, pelo proponente ou seu representante legal.
8.1.3. Indicar nome ou razão social do proponente, CNPJ, endereço completo,
telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último, se houver, para contato,
bem como nome do responsável, estado civil, profissão, CPF, Carteira de
Identidade, domicílio e cargo na empresa.
8.1.4. Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação.
8.1.5. Declarar o prazo de entrega dos serviços, conforme item 17 deste Edital.
8.1.6. Ser apresentada com cotação de preços, definida no objeto deste Edital e
seus Anexos, em moeda corrente nacional (R$), expressa em algarismos e por
extenso, contendo oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
8.1.7. Conter PREÇO GLOBAL, conforme Planilha de Cotação de Preço, modelo
sugerido no Anexo II.
8.1.8. Conter PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, conforme modelo do Anexo X, com
valores compatíveis com o percentual de desembolso para cada produto, que
deverá ser melhor detalhada na metodologia.
8.1.9. Declarar, expressamente, que os preços contidos nas propostas incluem todos
os custos e despesas, dentre eles: custos diretos e indiretos, todas as despesas
advindas dos serviços, tais como: seguros, fiscais, tributos e outras, de qualquer
natureza, que se fizerem necessárias ao fiel e integral cumprimento do objeto deste
Edital e seus Anexos.
8.1.10. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na
Proposta de Preços ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos
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nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a qualquer título,
devendo o serviço ser fornecido à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana, sem ônus adicionais.
8.1.11. A apresentação da(s) proposta(s) implicará na plena aceitação, por parte do
proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
8.1.12. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades
insanáveis.
8.1.13. Conter o nome, carteira de identidade, CPF, endereço do representante legal
autorizado a assinar o Contrato decorrente desta licitação, bem como indicar qual
instrumento que lhe outorga poderes para realizar tal ato.
8.1.14. Após a fase de habilitação, não serão aceitos os pedidos de retirada das
propostas, que serão consideradas em todos os seus efeitos obrigacionais,
sujeitando-se ao julgamento até o final do certame.
9. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
9.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, as propostas técnicas e
as propostas de preços deverão ser entregues à COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO no dia, hora e local indicado, devendo os trabalhos obedecer a ordem
descrita a seguir:
9.2. Na presença das licitantes, serão recebidos, em separado, os envelopes de
HABIITAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA DE PREÇO, devidamente
fechados e indevassados, os quais receberão um mesmo número, conforme a
ordem de apresentação.
9.3. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes de HABIITAÇÃO,
PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA DE PREÇO, nenhum outro será aceito, assim
como não serão admitidos quaisquer adendos ou alterações nos documentos e
proposta entregues à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.
9.4. Será então procedida consulta “ON LINE” no site www.compras.mg.gov.br e
impressa a declaração demonstrativa da situação de cada empresa licitante, que
deverá ser assinada pelos membros da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e
por todos os representantes das licitantes presentes. Essas declarações serão
juntadas aos autos do processo licitatório para fins de prova nos termos dos arts. 27
a 31 da Lei nº 8.666/93.
9.5. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO procederá à abertura dos envelopes
de HABILITAÇÃO, na presença das licitantes, para fins de verificação e abrirá vista
aos licitantes dos documentos, que serão rubricados pelos membros da COMISSÃO
ESPECIAL DE LICITAÇAO e pelos respectivos representantes legais das licitantes
presentes à sessão.
11
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9.6. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá, a seu juízo, analisar os
documentos de cada empresa licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das
habilitadas e das inabilitadas.
9.6.1. Caso necessite de mais tempo para efetuar a análise conclusiva dos
documentos de habilitação, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá
transferir a publicação do julgamento para outra data.
9.6.2. Os envelopes contendo as propostas técnicas e de preço, devidamente
fechados e indevassados, serão rubricados pelos membros da COMISSÃO
ESPECIAL DE LICITAÇÃO, ficando em seu poder até que seja decidida a
habilitação.
9.7. Conferida e apreciada toda a documentação pela COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO, bem como as eventuais impugnações, serão os licitantes habilitados
convocados para a fase seguinte, decorrido o prazo legal para interposição de
recursos ou após a renúncia formal registrada em ata ou por escrito ao direito de
interposição de recurso por todas as licitantes e, ainda, após ser dado conhecimento
de decisão de recursos interposto.
9.8. Não caberá, após a fase de habilitação, desistência da proposta, salvo por
motivo decorrente de fato superveniente à apresentação das propostas que venha a
inviabilizar a participação da licitante no certame, conforme julgamento, a critério da
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.
9.9. Encerrada a fase de habilitação, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
passará à abertura dos envelopes da PROPOSTA TÉCNICA das empresas
habilitadas, procedendo ao respectivo julgamento, em conformidade com a
legislação vigente e com os critérios estabelecidos neste Edital e seus Anexos.
9.10. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e os representantes das licitantes,
após a leitura das propostas, rubricarão todas as suas folhas e demais elementos
integrantes, as quais serão examinadas para fins de julgamento e classificação.
9.11. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá apreciar as propostas
técnicas das licitantes e, na mesma reunião, divulgar o nome das classificadas e das
desclassificadas, devendo devolver às últimas os envelopes de PROPOSTA DE
PREÇO devidamente fechados.
9.12. Em ato contínuo, serão abertos os envelopes de PROPOSTA DE PREÇO das
licitantes.
9.13. A abertura dos envelopes de PROPOSTA DE PREÇO somente ocorrerá após
concluída a pontuação dos fatores de avaliação estabelecidos neste Edital e seus
anexos.
9.14. É facultada à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO ou autoridade superior,
em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
12
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complementar a instrução do processo licitatório, sendo vedada inclusão posterior de
documentação ou informação que deveria constar originalmente da proposta.
9.15. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas técnicas e de
preços, não cabe desclassificação por motivo relacionado com a habilitação, salvo
em razão de fatos supervenientes ou conhecidos somente após o julgamento.
10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA DE PREÇO
10.1. DA PROPOSTA TÉCNICA
10.1.1. A capacidade técnica da instituição e dos profissionais que compõem a
equipe técnica será avaliada segundo os quesitos definidos na tabela abaixo, e de
acordo com os critérios de pontuação nela especificados.
CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO
UNITÁRIA
MÁXIMA

ITENS DE AVALIAÇÃO
Experiência da consultoria em planos de
regularização fundiária
Experiência da consultoria em análise da
situação jurídica da propriedade urbana
Experiência da consultoria em elaboração
de planos diretores
Experiência da consultoria em mediação
de conflitos em áreas urbanas
Experiência
da
consultoria
em
mapeamento de risco ou situação fundiária
em áreas urbanas
Atestado de conclusão do curso de
doutorado dos coordenadores
Atestado de conclusão do curso de
mestrado dos coordenadores
Atestado de conclusão do curso de
especialização dos coordenadores

8 pontos por projeto

24

4 pontos por projeto

16

5 pontos por projeto

20

4 pontos por projeto

16

4 pontos por projeto

4 pontos por consultor
doutor
2 pontos por consultor
mestre
1 ponto por consultor
especialista
2 pontos cada livro
Publicações de membros da equipe na
0,5 ponto cada outra
área da consultoria a ser prestada
publicação
Pontuação máxima

16
20
10
5
20
132

10.1.2. Os pontos serão contados para a instituição que apresentar a documentação
rigorosamente conforme indicado na seção 7 deste edital.
10.1.3. Será atribuída, à empresa, uma Nota Técnica, com a seguinte formulação:
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NTi = 100x _Ti_
Tm

Onde:
Nt i= Nota Técnica da empresa “i”;
Ti = Pontuação da empresa “i”;
Tm =Máxima pontuação observada dentre todas as
demais empresas.

10.2. PROPOSTA DE PREÇO
10.2.1. Serão avaliadas somente as propostas de preço das empresas que forem
consideradas qualificadas tecnicamente.
10.2.2. À empresa qualificada e aprovada a avaliação da Proposta Técnica será
atribuída uma Nota de preço, com a seguinte formulação:
Npi = 100x Pm
Pi

Onde:
Npi= Nota de preço da Empresa “i”;
Pm = Menor preço apresentado dentre as propostas válidas;
Pi = Preço da Empresa “i”;

10.3. CLASSIFICAÇÃO
10.3.1. A classificação das empresas proponentes será feita de acordo com a Nota
Total obtida por Empresa, pela seguinte fórmula:
NT = 0,7 NT + 0,3NP

Onde:
NT = Nota Total ponderada da Empresa;
NT = Nota Técnica da Empresa;
NP = Nota de Preço da Empresa;

10.3.2. Considera-se o cálculo feito com 2 (duas) casas decimais em todos os
valores
11. DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO
11.1. O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o tipo de
licitação mencionada no inciso III do § 1º do art. 45 da Lei nº 8.666/93 (de técnica e
preço), e de acordo com o detalhamento do item 10 deste Edital bem como aos
seguintes critérios:
11.1.1. O objeto desta licitação será adjudicado ao licitante que obtiver a maior nota
total, conforme a média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de
preço, de acordo com os critérios fixados neste Edital.
11.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a COMISSÃO ESPECIAL
DE LICITAÇÃO procederá, obrigatoriamente, a sorteio para escolha da vencedora
14
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em ato publico, na presença dos licitantes empatados, para o qual serão
convocados.
11.3. Não será levada em consideração, para efeito de julgamento, a proposta que
contenha qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
11.4. Proferida a decisão, depois de decorrido o prazo recursal, o resultado constará
de Ata, lavrada pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, publicado no Diário
Oficial do Estado, salvo se presentes os prepostos das licitantes ao ato em que foi
adotada a decisão, oportunidade em que será feita por comunicação direta aos
interessados. Será, ainda, afixada em local apropriado na Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana.
11.5. Os atos de que tratam este subitem serão publicados no Diário Oficial do
Estado.
12. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
12.1. Decididos os recursos eventualmente interpostos, a autoridade competente
procederá à homologação do certame e posteriormente a adjudicação do objeto,
sendo facultada a promoção de diligências, nos termos do § 3º do art. 43 da Lei nº
8.666/93.
13. DOS RECURSOS, IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
13.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar os termos deste edital, desde
que protocolize o pedido até 5 (cinco) dias úteis da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitação.
13.2. Dos atos da administração da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana praticados no curso desta licitação será admitida a
interposição dos recursos previstos no art. 109 da Lei nº 8.666/93.
14. DOS PREÇOS
14.1. O valor global máximo aceitável para prestação do serviço objeto desta
licitação, é de R$ 116.415,00 (cento e dezesseis mil quatrocentos e quinze reais),
conforme descrito abaixo.
Valor do desembolso da União: R$ 97.012,50
Valor de desembolso do Estado de Minas Gerais: R$ 19.402,50
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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15.1. A rubrica destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e indicada no
processo pela área competente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana. As despesas da União correrão por conta da dotação
1545.21.128.0584 3.3.30.41 e as do Estado de Minas Gerais pela dotação
1471.15.127.259.1457.0001 3.3.90.00.10.3.0.
16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado de acordo com o Cronograma de Desembolso
abaixo por meio de crédito bancário, mediante a apresentação da nota fiscal
devidamente atestada pelo gestor do contrato.
Produto
1º
2º
3º
4º
5º

Mês Mês Mês
1
2
3
16,67%

Mês
4

Mês Mês
5
6

Mês
7

Mês Mês
8
9

Mês
10

Mês
11

Mês
12

23,91%
23,91%
23,20%
12,31%

16.2. Os pagamentos de todas as etapas ficam condicionados à aprovação dos
produtos relativos a cada etapa, conforme estabelecido no Projeto – Anexo I deste
Edital.
16.3. O pagamento será efetuado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana, através do Sistema Integrado de Administração
Financeira – SIAFI/MG, em até 10 (dez) dias corridos contados da data de
apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo Gestor do Contrato.
16.4. Para a execução do pagamento de que trata o item 16.1, a licitante vencedora
deverá constar da Nota Fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem
legível em nome da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana - CNPJ nº 05.475.097.0001-02, informando o número de sua conta bancária,
o nome do Banco e a respectiva Agência.
16.5. Juntamente com a Nota Fiscal /Fatura deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
16.5.1. – Guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP
juntamente com a Relação de empregados por Tomador – RET, emitida pela SEFIP
e da guia de INSS – GPS exclusiva por tomador de serviços, devidamente
autenticadas por instituição bancária.
16.5.2. Cópia da Guia de Recolhimento do ISS – Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza, quitada e autenticada em cartório vinculada à Nota Fiscal/Fatura
emitida contra a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
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Urbana, fazendo constar o número da Nota Fiscal/Fatura que lhe deu origem e do
contrato por tratar-se de recolhimento fora do Município de Belo Horizonte.
16.6. Pela execução dos serviços objeto deste Projeto, a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana pagará à licitante vencedora, somente
o valor relativo aos serviços efetivamente prestados, desde que aceito e atestado
pelo fiscal do Contrato, mediante apresentação da nota fiscal/fatura de acordo com
os preços fixos e irreajustáveis informados na Proposta de Preço.
16.6.1. 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 “pro-rata tempore” do INPC ou outro
índice que venha a substituí-lo, conforme a legislação vigente.
16.6.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota
Fiscal, ou, de circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será
devolvida à licitante vencedora e o pagamento ficará pendente até que a mesma
providencie as medidas saneadoras solicitadas, não acarretando quaisquer
encargos para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana.
17. DO CRONOGRAMA FÍSICO
17.1. O prazo para execução dos serviços constantes deste Edital é o descrito no
Cronograma abaixo:
Mês
Final do
1º mês
Final do
4º mês
Final do
7º mês

Final do
10º mês

Final do
12º mês

Produto
Produto 1: Relatório detalhando a metodologia e o trabalho técnico social a ser
utilizada
durante
toda
a
execução
do
trabalho,
apresentando
pormenorizadamente os procedimentos a serem adotados, os recursos humanos
e materiais necessários, e os respectivos custos.
Produto 2: Relatório preliminar em que constem as atividades já desenvolvidas
devidamente comprovadas com documentos técnicos e conclusões preliminares.
Produto 3: Relatório técnico com as conclusões e sugestões da equipe técnica
para as deliberações das audiências públicas, estruturado em seções
separadas.
Produto 4: Relatório técnico-social contendo todos os elementos necessários à
produção de uma minuta de Decreto ou Projeto de Lei estabelecendo um
Programa Municipal de Regularização Fundiária em Vespasiano - MG ao qual
deverão estar anexados todos os documentos técnicos e atas das audiências
públicas produzidos ao longo dos trabalhos, que deverão ser devidamente
referenciados no texto.
Produto 5: Minuta do Decreto ou Projeto de Lei instituindo o Programa Municipal
de Regularização Fundiária elaborada com base no relatório técnico-social,
encaminhada através de ofício ou comunicação em que seja justificado
sinteticamente cada aspecto abordado na minuta, bem como destacados os
pontos considerados prioritários ou imprescindíveis a um programa de
regularização bem sucedido.

17.2. Os prazos correrão a partir da emissão da Nota de Empenho.
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17.3. Os produtos deverão ser entregues pelos procedimentos e nos formatos
especificados no Anexo I deste edital.
18. DA FISCALIZAÇÃO
18.1. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana
designará um representante titular e um substituto para acompanhar e fiscalizar a
execução do contrato a ser firmado, que registrará todas as ocorrências em registro
próprio, cuja cópia será encaminhada ao licitante vencedor objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas, como disposto no artigo 67 da Lei n.º
8.666/93.
18.2. O representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana presidirá uma comissão coordenadora designada pelo Secretário de
Estado, e composta ainda pelo representante substituto e por um terceiro membro
designados.
18.2.1. A comissão coordenadora aconselhará e auxiliará seu presidente nas
funções de:
18.2.1.1. Aprovar cada produto apresentado pela CONTRATADA ou solicitar
alterações;
18.2.1.2. Verificar se o trabalho está sendo executado em conformidade com a
legislação aplicável, o contrato assinado e a metodologia aprovada;
18.2.1.3. Acompanhar a execução financeira do projeto;
18.2.1.4. Convocar representantes da contratada para prestar esclarecimentos a
respeito do andamento dos trabalhos;
18.2.1.5. Fazer advertências quanto a qualquer falta, aplicar multas, efetuar
retenções de medição e demais ações necessárias ao bom andamento dos serviços;
18.2.1.6. Solicitar formalmente a substituição de membros da equipe técnica sempre
que julgar necessário;
18.2.1.7. Solucionar outras questões pertinentes à gestão do contrato.
18.3. A fiscalização de que trata este item, não exclui nem reduz a responsabilidade
da empresa vencedora pelos danos causados à Secretaria ou a terceiros,
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de qualquer natureza, causada
por seus empregados ou prepostos.
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
19.1. Caberá à CONTRATANTE:
18
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19.1.1. Orientar a licitante vencedora quanto à melhor forma de execução dos
serviços e os padrões a serem adotados.
19.1.2. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
licitante vencedora, para o bom andamento dos serviços, objeto desta licitação.
19.1.3. Promover reunião, à época da emissão da Ordem de Serviço, para orientar
quanto à forma de desenvolvimento dos trabalhos bem como prestar informações
consideradas relevantes.
19.1.4. Promover reunião com representantes da contratada sempre que julgar
necessário.
19.1.5. Orientar e acompanhar a contratada em reuniões com a comunidade e/ou
outros órgãos públicos.
19.1.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações da licitante vencedora, inclusive
quanta a não interrupção dos serviços prestados, avaliando/aprovando os trabalhos
apresentados e suas etapas nos prazos estabelecidos, podendo sustar, recusar,
mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as
condições e exigências especificadas neste Edital e seus anexos.
19.1.7. Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado da
licitante vencedora, bem como do preposto que não mereça confiança no trato dos
serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização, que adote
postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe foram
designadas, de acordo com o estabelecido neste Edital e seus anexos.
19.1.8. Assegurar-se da boa prestação e qualidade dos serviços prestados.
19.1.9. Acompanhar a entrega dos serviços, por meio fiscal e coordenação, a quem
caberá também todos os contatos junto à licitante vencedora.
19.1.10. Atestar a nota fiscal/fatura após o recebimento definitivo e enviar à área
financeira para efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1. Caberá à CONTRATADA:
20.1.1. Trabalhar sob a orientação da equipe coordenadora da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Regional e Política Urbana (SEDRU-MG) responsabilizando-se
pelo fiel cumprimento dos serviços de que tratam este Edital e seus anexos, dentro
do melhor padrão técnico.
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20.1.2. Atender, rigorosamente, com todas as programações, atividades, normas,
instruções, especificações e detalhes fornecidos pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana.
20.1.3. Cumprir as atribuições assumidas, visando melhor técnica e serviço, assim
como reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o produto
que estiver com vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos
serviços, conforme verificação da CONTRATANTE.
20.1.4. Manter em atividade equipe necessária ao desenvolvimento simultâneo dos
trabalhos de forma a cumprir o prazo, garantindo integração total entre os trabalhos
e preservando a qualidade dos serviços.
20.1.5. Estudar junto com a equipe coordenadora da SEDRU-MG a melhor forma de
desenvolver os serviços contratados, sempre que solicitada pela CONTRATANTE.
20.1.6. Substituir imediatamente, a pedido da CONTRATANTE, profissional de sua
equipe que tenha durante desenvolvimento dos trabalhos, demonstrado
incapacidade técnica ou atuado de forma inconveniente ou desrespeitosa com a
equipe da fiscalização da CONTRATANTE ou com membros da comunidade.
20.1.7. Comparecer às reuniões promovidas pela CONTRATANTE, sempre que
solicitado pela Coordenação.
20.1.8. Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços objeto deste
Edital, inclusive, alimentação e transporte, compreendendo-se o deslocamento do
empregado do seu endereço residencial até o local de trabalho, bem assim do local
de trabalho até sua residência, quando em serviço, bem como tudo que as leis
trabalhistas e previdenciárias prevêem e demais exigências legais para o exercício
da atividade objeto do Edital e seus anexos.
20.1.9. Não fornecer entrevistas, informações, textos ou documentos referentes aos
trabalhos a terceiros sem autorização prévia, e por escrito, da CONTRATANTE.
20.1.10. Apresentar para a CONTRATANTE, sempre que solicitado, e conforme
especificado, material representativo dos trabalhos em desenvolvimento.
20.1.11. Executar os serviços e entregar os produtos no prazo e nos termos
contratados.
20.1.12. Preparar material referente ao plano com recursos audio-visuais para
retroprojetor (transparências), ou projetor de multimídia (arquivos em powerpoint ou
similar), conforme orientação da CONTRATANTE para apresentação, informação
e/ou explanação dos mesmos à comunidade, sempre que convocada.
20.1.13. Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma
do contrato. A fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas com o consentimento
prévio e por escrito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana e desde que não afetem a boa execução do Contrato.
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21. DA VIGÊNCIA
21.1. O contrato a ser firmado terá a duração de 12 (doze) meses, contados da data
de sua assinatura.
21.1.1. É de igual duração, o prazo máximo de execução dos serviços e de entrega
dos relatórios finais de avaliação iniciados a contar da data da expedição da Ordem
de Serviço.
22. DA GARANTIA
22.1. O licitante adjudicatário prestará garantia contratual dos serviços durante a
execução do contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
em uma das modalidades abaixo citadas, no montante de 5%, (cinco por cento) do
valor que lhe for adjudicado, como condição para assinatura do contrato:
22.1.1 – caução em dinheiro;
22.1.2 – caução em Título da Dívida Pública, considerando apenas o
seu valor de mercado certificado por Bolsa de Valores;
22.1.3 – seguro-garantia, no qual deverá constar cláusula de
cancelamento de seguro somente com a anuência da SEDRU/MG.
Uma cópia autenticada desta apólice deverá ser encaminhada à
Diretoria de Contabilidade e Finanças/SPGF.
22.1.4 – Fiança bancária fornecida por banco regularmente cadastrado
pelo banco Central – BACEN.
22.2. A garantia contratual deverá ser prestada no ato da assinatura do contrato
relativamente ao prazo contratual de 12 (doze) meses, devendo ser renovada se
houver prorrogação.
22.3. A garantia contratual será liberada ou restituída após a execução do contrato
oriundo da presente licitação quando as obrigações forem consideradas cumpridas
em todos os termos do contrato a ser firmado e aditivos, caso ocorram.
22.4. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após o término
do contrato, nos termos do art. 56, § 4º, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
dentro do prazo de 10 (dez) dias.
22.5. O valor da garantia do contrato responderá pelo inadimplemento das
obrigações contratuais e pelas multas impostas à Contratada.
23. DAS PENALIDADES
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23.1. Pela inexecução parcial ou total do Contrato, a Administração poderá aplicar,
sempre por escrito, garantida a prévia defesa, e o contraditório, a ser exercido no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, as seguintes sanções previstas
nos termos do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93:
23.1.1. advertência;
23.1.2. multa, nos seguintes percentuais:
23.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor do serviço não realizado;
23.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da nota de
empenho ou documento correspondente.
23.1.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação, pela recusa em
receber a nota de empenho e assinar contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias,
após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.
23.1.2.4. suspensão temporária do direito de licitar nos termos do Decreto 43.701 de
15-2-2003.
23.1.2.5.. declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade por
prazo não superior a 05 (cinco) anos.
23.1.3. O recolhimento da multa prevista no subitem 23.1.2 deverá ser feito por meio
de guia própria, à Secretaria, no prazo de 05 dias úteis a contar da data de sua
exigibilidade, nos termos do item 1. Esgotado este prazo e existindo crédito da
PROPONENTE VENCEDORA, fica a Secretaria autorizada a reter o valor devido
nos termos do Decreto Estadual nº 43.701/2003.
23.1.4. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados
por motivo de força maior ou caso fortuito.
23.1.5. A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo
ou em parte, quando o atraso na entrega dos produtos for devidamente justificado
pelo PROPONENTE vencedor e aceito pela Secretaria, que fixará novo prazo, este
improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.
24. DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES
24.1. A sanção relativa à suspensão de participar em licitação e de contratar com a
Administração Pública poderá ser também aplicada àqueles que:
24.1.1. retardarem a execução da licitação;
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24.1.2. demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração,
ou,
24.1.3. fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.
25. DO TERMO DO CONTRATO
25.1. Será lavrado Contrato com a licitante vencedora.
25.2. A licitante vencedora deverá comparecer para assinar o Contrato, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação.
25.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período,
na situação prevista no § 1º do art. 64, da Lei nº 8.666/93.
25.4. Como condição de celebração do Contrato, a licitante vencedora deverá
manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.
25.5. O contrato a ser firmado com o licitante adjudicatário incluirá as condições
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos, necessárias à fiel
execução do objeto desta licitação.
25.6. O contrato terá eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial
do Estado “Minas Gerais”.
25.7. Os serviços, objeto desta licitação deverão ser executados dentro da melhor
técnica, conforme condições do Projeto - Anexo I.
25.8. Na hipótese de a licitante vencedora não atender à condição acima ou recusarse a assinar o Contrato sem apresentar pertinente justificativa, a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana convocará a segunda
licitante classificada e, assim, sucessivamente, se for o caso, na ordem de
classificação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas pelo não
cumprimento dos compromissos assumidos no certame.
26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
26.1. Para análise da documentação ou proposta técnica e de preço, a Comissão
Especial de Licitação poderá promover diligência junto aos licitantes, para fins de
esclarecimento, em qualquer fase da licitação, conforme disposto no § 3º do artigo
43 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
26.2. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá
revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.
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26.3. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
26.4. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação.
26.5. As normas que disciplinam esta Tomada de Preços serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem
comprometimento do interesse da Administração, da finalidade e da segurança na
contratação.
26.6. Todas as comunicações relativas à licitação serão consideradas como
regularmente feitas se entregues por carta protocolizada, telegrama, fax ou e-mail.
26.7. Para as demais condições da execução dos serviços, deverão ser observadas
as disposições constantes dos Anexos I a V deste Edital.
26.8. Outras informações técnicas relativas à presente licitação poderão ser obtidas
através do telefone nº (31) 3349 9242.
26.9. As decisões do Presidente e da Comissão Especial de Licitação da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana serão publicadas no
“Minas Gerais” - Órgão de Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser
aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993.
26.10. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital, será o da Comarca
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro.
26.11. Para fins de consulta dos interessados estará franqueado, em papel, o ato
convocatório, devidamente assinado pela autoridade competente, juntamente com
seus anexos, no endereço mencionado no preâmbulo.
Belo Horizonte,

de outubro de 2007.

Rubens Geraldo Stancioli
Diretor da Superintendência de Planejamento Gestão e Finanças
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2007
ANEXO I
PROJETO BÁSICO
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
CARACTERÍSTICAS GERAIS

Objeto
Objetivo
Geral
Objetivo
Específico
Resultados

Plano Municipal de Regularização Fundiária Sustentável do
Município de Vespasiano
Contribuir para a melhoria das condições habitacionais da
população dos atuais terrenos de ocupação irregular de
Vespasiano.
Elaborar as bases de uma política de Regularização Fundiária
Sustentável para o município de Vespasiano.
Elaboração de metodologia descrevendo atividades do projeto;
Elaboração de um Plano Municipal de Regularização Fundiária
Sustentável;
Elaboração de Minuta de decreto ou Projeto de Lei instituindo o
Programa Municipal de Regularização Fundiária.
JULGAMENTO DA PROPOSTA

Para o julgamento da proposta mais vantajosa, levar-se-á em conta, como fatores
determinantes, a melhor técnica e o menor preço global, desde que observadas
as especificações, prazos de execução e outras condições estabelecidas no
instrumento convocatório.
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
1. Relatório detalhando a metodologia e o trabalho técnico social
O relatório detalhando a metodologia, a ser entregue no final do primeiro mês,
deverá detalhar a metodologia a ser utilizada durante toda a execução do trabalho.
Ele deve apresentar pormenorizadamente os procedimentos a serem adotados, os
recursos humanos e materiais necessários, e os respectivos custos.
Deverão ser anexados ao relatório os possíveis formulários a serem utilizados e
relacionados os dados secundários e suas fontes.
Deverão constar ainda os procedimentos e indicadores para avaliação e
controle da execução do restante do trabalho. A aprovação desse relatório
pela SEDRU é indispensável para a continuidade dos trabalhos.
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O relatório da metodologia deverá prever, no mínimo:
A realização de três audiências públicas com ampla divulgação;
A aplicação de questionários, por amostragem, à população das áreas de
assentamento precário ou a aquisição de base de dados;
A realização de entrevistas e a coleta de informações em órgãos públicos
necessárias ao delineamento e análise da situação fundiária do município.
2. Documentos técnicos do Plano Municipal de Regularização Fundiária
Sustentável e relatório do trabalho técnico social com atas das reuniões e
audiências públicas.
2.1. O relatório técnico-social deverá ser entregue ao final do décimo mês, contendo
todos os elementos necessários à produção de uma minuta de Decreto ou Projeto
de Lei estabelecendo um Programa Municipal de Regularização Fundiária em
Vespasiano - MG. Ao relatório técnico-social deverão estar anexados todos os
documentos técnicos e atas das audiências públicas produzidos ao longo dos
trabalhos, que deverão ser devidamente referenciados no texto.
2.2. Um relatório técnico deverá ser apresentado ao final do sétimo mês, com as
conclusões e sugestões da equipe técnica para as deliberações das audiências
públicas. A estrutura do relatório deverá apresentar em seções separadas:
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Caracterização geral e análise da área, estabelecendo uma classificação das
irregularidades e incluindo diagnóstico ambiental focado nas áreas de risco e
anexos com representação cartográfica das áreas ocupadas no município e a
descrição das poligonais;
Indicação de locais ocupados cujas famílias deverão ser retiradas e a adoção de
estratégias de remoção, incluindo a indicação de locais de reassentamentos;
Delineamento do perfil socioeconômico e dos equipamentos e serviços públicos;
Delineamento e análise da situação fundiária dos assentamentos irregulares
especificando, dentre outros aspectos, a propriedade de cada área ocupada
irregularmente e as características da ocupação (tempo, forma de “obtenção” do
terreno, características das construções);
Levantamento fotográfico das áreas ocupadas;
Levantamento e análise da legislação urbanística e ambiental municipal,
estadual e federal incidente nas áreas ocupadas e propostas de soluções legais
para a regularização;
Caracterização da localização das áreas ocupadas no zoneamento do Plano
Diretor Municipal e propostas de mudanças necessárias;
Caracterização e análise das formas de mobilização e organização da sociedade
civil;
Caracterização e análise da organização da administração pública local;
Definição de diretrizes para um programa de regularização fundiária sustentável
de Vespasiano, tendo em conta a inserção do município na Região
Metropolitana de Belo Horizonte;
Outros aspectos definidos no relatório da metodologia.
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2.3. Ao final do quarto mês deverá ser entregue um relatório preliminar em que
constem as atividades já desenvolvidas devidamente comprovadas com documentos
técnicos e conclusões preliminares.
3. Minuta do decreto ou Projeto de Lei instituindo o Programa Municipal de
Regularização Fundiária
A ser entregue no final do décimo segundo mês, a minuta do decreto ou Projeto de
Lei instituindo o Programa Municipal de Regularização Fundiária deverá ser
elaborada com base no relatório técnico-social. Deverá ser encaminhada anexada a
ofício ou comunicação em que seja justificado sinteticamente cada aspecto
abordado na minuta, bem como destacados os pontos considerados prioritários ou
imprescindíveis a um programa de regularização bem sucedido.
Os membros da equipe técnica deverão se disponibilizar, por escrito, a prestar
justificativas adicionais a cada item proposto na minuta, no período mínimo de um
ano a partir de sua entrega, desde que essas justificativas sejam solicitadas por
escrito ou via e-mail por qualquer Vereador ou pelo Prefeito de Vespasiano. As
respostas deverão ser enviadas diretamente ao solicitante, pelo mesmo meio da
solicitação, no prazo máximo de setenta e duas horas, com cópia para a
CONTRATANTE.

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES
1. Elaboração de Metodologia
1.1 - Formação de Equipe para elaboração da metodologia
1.2 - Pesquisa e discussão da metodologia
1.3 - Redação de relatório expondo os procedimentos, recursos e fontes
1.4 - Apresentação e discussão da metodologia
1.5 - Formação de Equipe para a elaboração do Plano
2. Levantamento e mapeamento dos terrenos ocupados de forma irregular
2.1 - Identificação das áreas de ocupação irregular por fotointerpretação e/ou
pesquisa de campo
2.2 - Representação cartográfica das áreas ocupadas e descrição das
poligonais
3. Caracterização geral e análise
3.1 - Coleta de informações e dados, primários e/ou secundários, conforme
metodologia definida
3.2 - Análise dos dados e informações
3.3 - Produção de relatório
4. Delineamento do perfil socioeconômico e dos equipamentos e serviços
públicos
4.1 - Coleta de informações e dados, primários e/ou secundários, conforme
metodologia definida
4,2 - Análise dos dados e informações
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4.3 - Produção de relatório
5. Delineamento e análise da situação fundiária dos assentamentos irregulares
5.1 - Coleta de informações e dados, primários e/ou secundários, conforme
metodologia definida
5.2 - Análise dos dados e informações
5.3 - Produção de relatório
6. Levantamento e análise da legislação urbanística incidente
6.1 - Coleta de informações e dados, primários e/ou secundários, conforme
metodologia definida
6.2 - Análise dos dados e informações
6.3 - Produção de relatório
7. Caracterização e análise das formas de mobilização e organização
sociedade civil
7.1 - Coleta de informações e dados, primários e/ou secundários, conforme
metodologia definida
7.2 - Análise dos dados e informações
7.3 - Produção de relatório
8. Caracterização e análise da organização da administração pública local
8.1 - Coleta de informações e dados, primários e/ou secundários, conforme
metodologia definida
8.2 - Análise dos dados e informações
8.3 - Produção de relatório
9. Definição de diretrizes para um programa de regularização fundiária
sustentável
9.1 - Apresentação prévia do relatório e discussão com a comunidade
9.2 - Consolidação e discussão das outras partes do relatório
9.3 - Apresentação de propostas dos membros da equipe técnica, na forma
definida pela metodologia
9.4 - Discussão/seleção das propostas conforme definido na metodologia
9.5 - Elaboração de documento com as diretrizes para um programa de
regularização fundiária
10. Realização de Audiências Públicas
10.1 - Planejamento das Audiências
10.2 - Convocação da população
10.3 - Realização das audiências
10.4 - Incorporação das propostas
11. Elaboração de minuta
11.1 - Elaboração da minuta e do documento de encaminhamento
11.2 - Discussão com a comunidade
11.3 – Informações adicionais à Prefeitura e à Câmara Municipal
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DA EQUIPE COORDENADORA
O Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana designará
equipe coordenadora, cujo presidente será o representante da Secretaria na
fiscalização do contrato e que contará com o auxilio da equipe para desempenhar as
seguintes funções:
•
•
•
•
•
•
•

Aprovar cada produto apresentado pela CONTRATADA ou solicitar alterações;
Verificar se o trabalho está sendo executado em conformidade com a legislação
aplicável, o contrato assinado e a metodologia aprovada;
Acompanhar a execução financeira do projeto;
Convocar representantes da contratada para prestar esclarecimentos a respeito
do andamento dos trabalhos;
Fazer advertências quanto a qualquer falta, aplicar multas, efetuar retenções de
medição e demais ações necessárias ao bom andamento dos serviços;
Solicitar formalmente a substituição de membros da equipe técnica sempre que
julgar necessário;
Solucionar outras questões pertinentes à gestão do contrato.

DOS PROCEDIMENTOS DE ENTREGA E AVALIAÇÃO
Todos os produtos deverão ser conferidos e formatados antes de serem entregues e
assinados pelos coordenadores e pela equipe técnica responsáveis.
Caso a conferência e a formatação não tenham sido efetuadas, será considerado
produto não entregue.
Qualquer falha, erro e omissão detectados nos serviços serão de inteira
responsabilidade da empresa contratada, assim como o custo financeiro gerado
pelos mesmos. Após a conclusão dos trabalhos, eventuais revisões poderão vir a ser
solicitadas pelo Estado.
Os relatórios e produtos das etapas anteriormente discriminadas deverão ser
entregues à equipe coordenadora, para análise e apreciação prévia, em 02 (dois)
volumes do relatório, incluindo o material cartográfico, devidamente encadernado e
02 (dois) CDs contendo o respectivo arquivo.
Caso sejam necessárias eventuais modificações, os referidos relatórios deverão ser
novamente apresentados na mesma quantidade, para fins de aprovação. Após a
aprovação deverão ser apresentados mais 03 (três) volumes de cada produto e 03
(três) CDs com o respectivo arquivo.
A falta de um ou mais documentos, serviços e projetos impedirá o recebimento dos
demais e o produto será considerado não entregue.
Qualquer atraso na entrega dos produtos, conforme cronograma proposto na
metodologia, implica em inadimplência da CONTRATADA. A não aprovação das
alterações realizadas pela contratada após solicitação da equipe coordenadora
também acarreta inadimplência.
A avaliação dos produtos entregues terá como base o contrato e os critérios e
procedimentos estabelecidos na metodologia apresentada pela CONTRATADA e
aprovada pela equipe coordenadora.
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A liberação das parcelas está condicionada à entrega e aprovação dos produtos
detalhados. Produtos não solicitados pelo Estado não serão objeto de avaliação.
Sendo o produto entregue aprovado, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal que será
paga em seguida.
Toda a documentação técnica elaborada pela CONTRATADA será de propriedade
exclusiva do Governo do Estado, que dela se utilizará conforme melhor lhe convier.
À CONTRATADA é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros,
qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execução dos serviços,
salvo com prévia autorização do Estado ou do Ministério das Cidades.
Toda a documentação técnica fornecida à CONTRATADA para execução dos
trabalhos deverá ser devolvida.
FORMATAÇÃO DOS PRODUTOS
A parte textual (relatórios), deverá ser digitalizada através do programa Microsoft®
Word for Windows 2000 ou superior, impressa em papel formato A4, com capa
contendo a indicação do conteúdo e as referências do Governo do Estado,
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e do Governo
Federal - Ministério das Cidades e Caixa Econômica
Os desenhos e fotos constantes nos relatórios deverão ser produzidos em meio
digital ou obtidos em scanner de alta resolução, para uma melhor qualidade de
impressão.
O material cartográfico (mapas) deverá ser produzido em AutoCAD ou AutoCAD
Map com todos os níveis de informação (layers) individualizados e identificados pelo
nome do tema e impresso em cores.
O material correspondente aos questionários, entrevistas e coleta de informações
quando consistirem em formulação de base de dados deverá ser entregue em
Microsoft® Access ou Excel for Windows 2000 ou superior.
DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução do trabalho acima descrito é de doze meses, a contar da
assinatura do contrato.
DOS RECURSOS FINANCEIROS
O total de recursos disponível para a execução dos serviços é R$ 116.415,00,
conforme Contrato de Repasse n° 0.200.729-26/2006 entre a União Federal, por
intermédio do Ministério das Cidades e representada pela Caixa Econômica Federal
e o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana. Desse total, R$ 97.012,50 provem do
Orçamento Geral da União sob a dotação 1545.21.128.0584 3.3.30.41 e
R$19.402,50 do orçamento do Estado de Minas Gerais, pela dotação
1471.15.127.259.1457.0001 3.3.90.00.10.3.0.
Os recursos serão liberados segundo o seguinte cronograma:
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Mês

Produto a ser entregue

Desembolso –
Estado
16,67%

Desembolso –
União

1°

Relatório da Metodologia

4°

Prévia do Relatório Técnico

23,91%

7°

Relatório técnico

23,91%

10° Relatório técnico-social com atas das
audiências públicas

23,20%

12° Minuta de decreto ou projeto de lei

12,31%

Estima-se o gasto dos recursos de acordo com a seguinte planilha orçamentária:
Item
1

Discriminação dos
Serviços
Consultoria dos
coordenadores

2

Equipe técnica

3

Material de escritório
e impressão

4

Banco de dados

5

Deslocamento

6

Unidade

Quantidade

Hora

900

número de
pagamentos

95

Custo
Custo total
Unitário (R$)
(R$)
60,00
500,00

54.000,00
47.500,00
3.000,00

número de
entrevistas

500

Viagens

100

Outros

16,00
10,00

8.000,00
1.000,00
2.915,00

Total

116.415,00

10. CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL
A capacidade técnica para a execução desse projeto será avaliada pelos seguintes
itens e com os seguintes pesos:
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CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO
UNITÁRIA
MÁXIMA

ITENS DE AVALIAÇÃO
Experiência da consultoria em planos de
regularização fundiária
Experiência da consultoria em análise da
situação jurídica da propriedade urbana
Experiência da consultoria em elaboração
de planos diretores
Experiência da consultoria em mediação
de conflitos em áreas urbanas
Experiência
da
consultoria
em
mapeamento de risco ou situação
fundiária em áreas urbanas
Atestado de conclusão do curso de
doutorado dos coordenadores
Atestado de conclusão do curso de
mestrado dos coordenadores

8 pontos por projeto

24

4 pontos por projeto

16

5 pontos por projeto

20

4 pontos por projeto

16

4 pontos por projeto

16

4 pontos por
consultor doutor
2 pontos por
consultor mestre
1 ponto por
Atestado de conclusão do curso de
consultor
especialização dos coordenadores
especialista
2 pontos cada livro
Publicações de membros da equipe na
0,5 ponto cada outra
área da consultoria a ser prestada
publicação
Pontuação máxima

20
10
5
20
132

Os elementos para avaliação da capacidade técnica das empresas licitantes,
relativas aos serviços objeto deste Projeto Básico, serão atestados por Certificados
de execução, Declarações de capacidade técnica ou documentos similares.
Os elementos para avaliação da capacidade técnica dos consultores serão
atestados por certificados de títulos acadêmicos, curriculum vitae e identificação de
publicações de fácil acesso ao público, sendo o coordenador seu único ou principal
autor. Os coordenadores deverão estar inscritos nos respectivos Conselhos
Regionais. Exige-se de cada coordenador apresentado no processo licitatório o
mínimo de 120 (cento e vinte) horas de consultoria ao projeto.
Para efeito de avaliação dos títulos, devem ser apresentados, no máximo, 5 (cinco)
coordenadores e computada apenas uma titulação para cada um deles.
Os coordenadores poderão contar com uma equipe técnica a ser discriminada na
metodologia do projeto.
REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
•

Declarar ter disponibilidade de recursos, instalações e aparelhagem
adequadas para a execução dos serviços conforme cronograma e apresentar
uma listagem básica de tais recursos.
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•

•

Relacionar coordenadores para a execução do trabalho técnico e dos
processos participativos, com a correspondente caracterização da formação
acadêmica e profissional e a função a que foi designado na Equipe técnica e
respectivos registros profissionais.
Durante a execução do contrato, os profissionais indicados na proposta
somente poderão ser substituídos por outros de igual qualificação técnica,
devidamente comprovada, mediante prévia aprovação da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana.
Comprovar serviços prestados na área de consultoria em regularização
fundiária ou planejamento urbano, demonstradores de conhecimento
aprofundado de tais questões, com destaque para os serviços que possuam
características similares aos produtos a serem contratados.

Ressalta-se aqui, que o atendimento às exigências relacionadas, resulta na
habilitação para a licitação, precisando ainda atender às exigências legais
estipuladas no ato convocatório.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

Obrigações da Contratada
Trabalhar sob a orientação da equipe coordenadora da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Regional e Política Urbana (SEDRU-MG) e executar os
trabalhos em conformidade com as normas técnicas e princípios
metodológicos vigentes, de acordo com as especificações presentes no edital
e dentro do melhor padrão técnico;
Atender rigorosamente às normas, instruções, especificações e detalhes
fornecidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana;
Cumprir as atribuições assumidas, visando melhor técnica e serviço, assim
como reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o
produto que estiver com vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução dos serviços, conforme verificação da CONTRATANTE;
Manter em atividade equipe necessária ao desenvolvimento simultâneo dos
trabalhos de forma a cumprir o prazo, garantindo integração total entre os
trabalhos e preservando a qualidade dos serviços;
Estudar junto com a equipe coordenadora da SEDRU-MG a melhor forma de
desenvolver os serviços contratados, sempre que solicitada pela
CONTRATANTE;
Substituir imediatamente, a pedido da CONTRATANTE, profissional de sua
equipe que tenha durante desenvolvimento dos trabalhos, demonstrado
incapacidade técnica ou atuado de forma inconveniente ou desrespeitosa
com a equipe da fiscalização da CONTRATANTE ou com membros da
comunidade;
Comparecer às reuniões promovidas pela CONTRATANTE, sempre que
solicitado pela Coordenação.
Não fornecer entrevistas, informações, textos ou documentos referentes aos
trabalhos a terceiros sem autorização prévia, e por escrito, da
CONTRATANTE;
Apresentar para a CONTRATANTE, sempre que solicitado, e conforme
especificado, material representativo dos trabalhos em desenvolvimento;
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•
•

Entregar os produtos no prazo e nos termos contratados;
Preparar material referente ao plano com recursos audio-visuais para
retroprojetor (transparências), ou projetor de multimídia (arquivos em
powerpoint ou similar), conforme orientação da CONTRATANTE para
apresentação, informação e/ou explanação dos mesmos à comunidade,
sempre que convocada.

Obrigações da Contratante
•
•
•

•
•
•
•

Orientar quanto à melhor forma de execução dos serviços e os padrões a
serem adotados;
Prestar todas as informações solicitadas para o bom andamento dos serviços;
Promover reunião, à época da emissão da ordem de serviço, para orientar
quanto à forma de desenvolvimento dos trabalhos bem como prestar
informações consideradas relevantes;
Promover reunião com representantes da contratada sempre que julgar
necessário;
Orientar e acompanhar a contratada em reuniões com a comunidade e/ou
outros órgãos públicos;
Avaliar/aprovar os trabalhos apresentados e suas etapas nos prazos
estabelecidos;
Tomar providências para realização dos pagamentos devidos.
CONDIÇÕES COMERCIAIS

A proposta comercial deverá apresentar preço global.
É necessária a apresentação de planilha orçamentária junto à proposta de preço.
Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias.
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ANEXO II
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2007
PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2007
DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:
HORÁRIO DA LICITAÇÃO:
Item

Discriminação

Valor
Global

01

Prestação de serviços consultoria destinados à
elaboração, de um plano de regularização fundiária para o
município de Vespasiano, na Região Metropolitana de
Belo Horizonte, com o objetivo de contribuir para a
melhoria das condições habitacionais da população dos
atuais terrenos de ocupação irregular de Vespasiano,
através da elaboração das bases de uma política de
Regularização Fundiária Sustentável para o Município,
considerado no contexto da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, conforme especificações constantes no Anexo
I - Projeto Básico e condições estabelecidas neste edital.
Valor global por extenso:

Condições gerais da Proposta:
Validade da Proposta:
Prazo e Local de realização do serviço:
Condições de pagamento:
Dados bancários:
Banco:
Agência:
CC:
Das declarações:
Declaração expressa de estarem incluídos nos preços propostos todos os custos e
despesas, dentre eles, custos diretos e indiretos
Dados da empresa:
Razão Social:
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CNPJ:
Endereço completo:
Fone/Fax:
E-mail:
Dados do representante legal autorizado a assinar o Contrato decorrente
desta licitação:
Nome:
Carteira de Identidade:
CPF:
Endereço:
Instrumento que lhe outorga poderes para representar a licitante:

Belo Horizonte,

de

de 2007

_______________________________________
assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO III
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2007

DECLARAÇÃO
(NOME DA EMPRESA) ________________________________, CNPJ ou CPF nº
__________________,

sediada

_________________

(endereço

completo),

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos
para sua habilitação no TOMADA

DE PREÇO Nº 002/2007, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: SIM
() ou NÃO ().

Local e data
_____________________________
nome, nº RE e CPF do Declarante

Obs: emitir em papel que identifique a licitante.
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ANEXO IV
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2007

DECLARAÇÃO

(EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA)
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2007

(NOME DA EMPRESA) .........................................., CNPJ nº..........................,
DECLARA, sob as penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer
trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.

Local e Data
_____________________________________________
Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Obs: emitir em papel que identifique a licitante.
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ANEXO V
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2007
MINUTA DE CONTRATO N.º

/2007

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA QUE ENTRE
SI CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA
URBANA E DE OUTRO LADO XXXXXXXXXXXXXX
NA FORMA ABAIXO
PROCESSO N.º XXXXXXXXXXXXXXXX
O ESTADO DE MINAS GERAIS por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA, com sede em Belo
Horizonte, na Rua Bernardo Guimarães, n.º 2.640, Santo Agostinho, em Belo
Horizonte, MG, CNPJ sob o n.º 05.475.097/0001-02, representada pelo Secretário
de Estado, Senhor Dilzon Luiz de Melo, CI n.º MG – XXXXXXXXX e CPF n.º
XXXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa
XXXXXXXXXXXXXX sediada na XXXXXXXXX Bairro XXXXXXXXXXXXXX,CNPJ n.º
XXXXXXXXXX representada pelo Senhor XXXXXX, portador do CPF/MF
n.ºXXXXXXX e da Cédula de Identidade n.º XXXXXXXXXX, conforme procuração
datada de XXXXXXXX, neste contrato denominada CONTRATADA, têm, entre si,
acordados os termos deste contrato de prestação de serviços especializados de
consultoria destinados à elaboração, de um plano de regularização fundiária para o
município de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em
conformidade com a licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2007 e
com proposta respectiva, autorizada mediante ato homologatório de fls. XXXXX
deste processo, sujeitando-se as partes às disposições da Lei n.º 8.666 de 21 de
junho de 1993, suas alterações, e demais normas legais regulamentares, técnicas e
administrativas aplicáveis, mediante as seguintes cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto deste contrato consiste na contratação de empresa especializada na
prestação de serviços especializados de consultoria, destinados à elaboração, de
um plano de regularização fundiária para o Município de Vespasiano, no contexto da
Região Metropolitana de Belo Horizonte.
1.2. O objetivo do projeto é contribuir para a melhoria das condições habitacionais
da população dos atuais terrenos de ocupação irregular de Vespasiano, através da
elaboração das bases de uma política de Regularização Fundiária Sustentável para
o município e considerando-o no contexto da Região Metropolitana de Belo
Horizonte.
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CLAÚSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO
Os serviços ora contratados foram objeto de licitação realizada na modalidade
Tomada de Preços n.º 002/2007, em regime de execução indireta, empreitada por
preço integral, tipo técnica e preço. O presente contrato vincula-se ao referido
certame, bem como à proposta da licitante vencedora, emitida em XX/X/XXXX, bem
como aos Anexos, que integram o Edital do Tomada de Preços n.º 002/2007,
independentemente da transcrição e no que a este não contrariar, cujos princípios e
disposições serão aplicados na solução dos casos omissos.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA À CONTRATANTE consistem
basicamente em subsidiar as ações do Ministério das Cidades, e da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana de Minas Gerais, através da
elaboração das bases de uma política de Regularização Fundiária Sustentável para
o Município de Vespasiano, tendo sempre como referência a Região Metropolitana
de Belo Horizonte, com o objetivo de contribuir para a melhoria das condições
habitacionais da população dos atuais terrenos de ocupação irregular, conforme
especificações descritas abaixo:
3.1. Auxiliar a participação do Ministério das Cidades e da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana na implementação das ações de sua
responsabilidade.
3.2. Elaborar metodologia de trabalho que, além de subsidiar os trabalhos, sirva
como referência para futuros projetos de regularização fundiária na Região
Metropolitana de Belo Horizonte.
3.3. Envolver a comunidade no trabalho, incentivar a participação popular e
aumentar o interesse na discussão dos problemas da cidade, estimulando a
cidadania.
3.4. Elaborar estudos técnicos e sociais imprescindíveis a uma política de
regularização fundiária bem sucedida para o Município de Vespasiano.
3.5. Traduzir, em forma de minuta de decreto ou projeto de lei, as conclusões dos
estudos e os anseios da comunidade envolvida no Projeto, para apreciação do
executivo e/ou do legislativo municipais.
3.6. Compatibilizar as propostas com as políticas públicas e interesses da
Contratante para o território mineiro.
CLÁUSULA QUARTA - DA METODOLOGIA DE TRABALHO
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4.1.O trabalho será realizado em sintonia com o Grupo Coordenador encarregado de
acompanhar, avaliar e fiscalizar o andamento dos trabalhos, e consistirá no
desenvolvimento das ações necessárias para a obtenção dos produtos definidos
neste contrato e no edital de licitação que lhe deu origem.
4.2. O produto desta contratação deverá ser sistematizado para servir de modelo e
referência aos outros projetos de gestão compartilhada público-público e públicoprivado, no território mineiro, conforme interesse da Contratante.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRODUTOS
A CONTRATADA apresentará à CONTRATANTE os seguintes produtos:
5.1. Relatório detalhando a metodologia e o trabalho técnico social
O relatório detalhando a metodologia, a ser entregue no final do primeiro mês,
deverá detalhar a metodologia a ser utilizada durante toda a execução do trabalho.
Ele deve apresentar pormenorizadamente os procedimentos a serem adotados, os
recursos humanos e materiais necessários, e os respectivos custos.
Deverão ser anexados ao relatório os possíveis formulários a serem utilizados e
relacionados os dados secundários e suas fontes.
Deverão constar ainda os procedimentos e indicadores para avaliação e
controle da execução do restante do trabalho. A aprovação desse relatório
pela SEDRU é indispensável para a continuidade dos trabalhos.
O relatório da metodologia deverá prever, no mínimo:
A realização de três audiências públicas com ampla divulgação;
A aplicação de questionários, por amostragem, à população das áreas de
assentamento precário ou a aquisição de base de dados;
A realização de entrevistas e a coleta de informações em órgãos públicos
necessárias ao delineamento e análise da situação fundiária do município.
5.2. Documentos técnicos do Plano Municipal de Regularização Fundiária
Sustentável e relatório do trabalho técnico social com atas das reuniões e
audiências públicas.
5.2.1. O relatório técnico-social deverá ser entregue ao final do décimo mês,
contendo todos os elementos necessários à produção de uma minuta de Decreto ou
Projeto de Lei estabelecendo um Programa Municipal de Regularização Fundiária
em Vespasiano - MG. Ao relatório técnico-social deverão estar anexados todos os
documentos técnicos e atas das audiências públicas produzidos ao longo dos
trabalhos, que deverão ser devidamente referenciados no texto.
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5.2.2. Um relatório técnico deverá ser apresentado ao final do sétimo mês, com as
conclusões e sugestões da equipe técnica para as deliberações das audiências
públicas. A estrutura do relatório deverá apresentar em seções separadas:
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

Caracterização geral e análise da área, estabelecendo uma classificação das
irregularidades e incluindo diagnóstico ambiental focado das áreas de risco e
anexos com representação cartográfica das áreas ocupadas no município e a
descrição das poligonais;
Indicação de locais ocupados cujas famílias deverão ser retiradas e a adoção de
estratégias de remoção, incluindo a indicação de locais de reassentamentos;
Delineamento do perfil socioeconômico e dos equipamentos e serviços públicos;
Delineamento e análise da situação fundiária dos assentamentos irregulares
especificando, dentre outros aspectos, a propriedade de cada área ocupada
irregularmente e as características da ocupação (tempo, forma de “obtenção” do
terreno, características das construções);
Levantamento fotográfico das áreas ocupadas;
Levantamento e análise da legislação urbanística e ambiental municipal,
estadual e federal incidente nas áreas ocupadas e propostas de soluções legais
para a regularização;
Caracterização da localização das áreas ocupadas no zoneamento do Plano
Diretor Municipal e propostas de mudanças necessárias;
Caracterização e análise das formas de mobilização e organização da sociedade
civil;
Caracterização e análise da organização da administração pública local;
Definição de diretrizes para um programa de regularização fundiária sustentável
de Vespasiano, tendo em conta a inserção do município na Região
Metropolitana de Belo Horizonte;
Outros aspectos definidos no relatório da metodologia.

5.2.3. Ao final do quarto mês deverá ser entregue um relatório preliminar em que
constem as atividades já desenvolvidas devidamente comprovadas com documentos
técnicos e conclusões preliminares.
5.3. Minuta do decreto ou Projeto de Lei instituindo o Programa Municipal de
Regularização Fundiária
A ser entregue no final do décimo segundo mês, a minuta do decreto ou Projeto de
Lei instituindo o Programa Municipal de Regularização Fundiária deverá ser
elaborada com base no relatório técnico-social. Deverá ser encaminhada anexada a
ofício ou comunicação em que seja justificado sinteticamente cada aspecto
abordado na minuta, bem como destacados os pontos considerados prioritários ou
imprescindíveis a um programa de regularização bem sucedido.
Os membros da equipe técnica deverão se disponibilizar, por escrito, a prestar
justificativas adicionais a cada item proposto na minuta, no período mínimo de um
ano a partir de sua entrega, desde que essas justificativas sejam solicitadas por
escrito ou via e-mail por qualquer Vereador ou pelo Prefeito de Vespasiano. As
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respostas deverão ser enviadas diretamente ao solicitante, pelo mesmo meio da
solicitação, no prazo máximo de setenta e duas horas.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:
6.1. Trabalhar sob a orientação da equipe coordenadora designada pela Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana (SEDRU-MG) e executar
os trabalhos em conformidade com as normas técnicas e princípios metodológicos
vigentes, de acordo com as especificações presentes no edital e dentro do melhor
padrão técnico;
6.2. Atender rigorosamente às normas, instruções, especificações e detalhes
fornecidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana;
6.3. Cumprir as atribuições assumidas, visando melhor técnica e serviço, assim
como reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o produto
que estiver com vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos
serviços, conforme verificação da CONTRATANTE;
6.4. Manter em atividade equipe necessária ao desenvolvimento simultâneo dos
trabalhos de forma a cumprir o prazo, garantindo integração total entre os trabalhos
e preservando a qualidade dos serviços;
6.5. Estudar junto com a equipe coordenadora da SEDRU-MG a melhor forma de
desenvolver os serviços contratados, sempre que solicitada pela CONTRATANTE;
6.6. Substituir imediatamente, a pedido da CONTRATANTE, profissional de sua
equipe que tenha durante desenvolvimento dos trabalhos, demonstrado
incapacidade técnica ou atuado de forma inconveniente ou desrespeitosa com a
equipe da fiscalização da CONTRATANTE ou com membros da comunidade;
6.7. Comparecer às reuniões promovidas pela CONTRATANTE, sempre que
solicitado pela Coordenação.
6.8. Não fornecer entrevistas, informações, textos ou documentos referentes aos
trabalhos a terceiros sem autorização prévia, e por escrito, da CONTRATANTE;
6.9. Apresentar para a CONTRATANTE, sempre que solicitado, e conforme
especificado, material representativo dos trabalhos em desenvolvimento;
6.10. Entregar os produtos no prazo e nos termos contratados;
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6.11. Preparar material referente ao plano com recursos audio-visuais para
retroprojetor (transparências), ou projetor de multimídia (arquivos em powerpoint ou
similar), conforme orientação da CONTRATANTE para apresentação, informação
e/ou explanação dos mesmos à comunidade, sempre que convocada.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a:
7.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços objeto deste contrato, por
meio fiscal e coordenação, a quem caberá também todos os contatos junto à
CONTRATADA, com as seguintes funções:
7.1.1. Orientar quanto à melhor forma de execução dos serviços e os padrões a
serem adotados;
7.1. 2. Prestar todas as informações solicitadas para o bom andamento dos serviços;
7.1.3. Promover reunião, à época da emissão da ordem de serviço, para orientar
quanto à forma de desenvolvimento dos trabalhos bem como prestar informações
consideradas relevantes;
7.1.4. Promover reunião com representantes da contratada sempre que julgar
necessário;
7.1.5. Orientar e acompanhar a contratada em reuniões com a comunidade e/ou
outros órgãos públicos;
7.1.6. Avaliar/aprovar os trabalhos apresentados e suas etapas nos prazos
estabelecidos;
7.1.7. Tomar providências para realização dos pagamentos devidos.
7.2. Assegurar-se da boa prestação e qualidade dos serviços prestados.
7.3. Acompanhar a entrega dos serviços, por meio fiscal e coordenação, a quem
caberá também todos os contatos junto à licitante vencedora.
7.4. Fiscalizar o cumprimento das obrigações da licitante vencedora, inclusive
quanta a não interrupção dos serviços prestados, avaliando/aprovando os trabalhos
apresentados e suas etapas nos prazos estabelecidos, podendo sustar, recusar,
mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com as
condições e exigências especificadas neste Edital e seus anexos.
7.5. Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado da licitante
vencedora, bem como do preposto que não mereça confiança no trato dos serviços,
que produza complicações para a supervisão e fiscalização, que adote postura
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inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe foram
designadas, de acordo com o estabelecido neste Edital e seus anexos.
7.6. Atestar a nota fiscal/fatura após o recebimento definitivo e enviar à área
financeira para efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
CLÁUSULA OITAVA - DO CRONOGRAMA FÍSICO DAS ATIVIDADES
8.1. O prazo para execução dos serviços constantes deste contrato é o descrito no
Cronograma abaixo.
Mês

Produto
Produto 1: Relatório detalhando a metodologia e o trabalho técnico
social a ser utilizada durante toda a execução do trabalho,
Final do
apresentando pormenorizadamente os procedimentos a serem
1º mês
adotados, os recursos humanos e materiais necessários, e os
respectivos custos.
Produto 2: Relatório preliminar em que constem as atividades já
Final do 4º
desenvolvidas devidamente comprovadas com documentos técnicos e
mês
conclusões preliminares.
Produto 3: Relatório técnico com as conclusões e sugestões da equipe
Final do 7º
técnica para as deliberações das audiências públicas, estruturado em
mês
seções separadas.
Produto 4: Relatório técnico-social contendo todos os elementos
necessários à produção de uma minuta de Decreto ou Projeto de Lei
estabelecendo um Programa Municipal de Regularização Fundiária em
Final do
Vespasiano - MG ao qual deverão estar anexados todos os
10º mês
documentos técnicos e atas das audiências públicas produzidos ao
longo dos trabalhos, que deverão ser devidamente referenciados no
texto.
Produto 5: Minuta do Decreto ou Projeto de Lei instituindo o Programa
Municipal de Regularização Fundiária elaborada com base no relatório
Final do técnico-social, encaminhada através de ofício ou comunicação em que
12º mês seja justificado sinteticamente cada aspecto abordado na minuta, bem
como destacados os pontos considerados prioritários ou
imprescindíveis a um programa de regularização bem sucedido.
Obs: Os produtos deverão ser entregues nos seguintes formatos:
8.2. Os prazos correrão a partir da emissão da Nota de Empenho.
8.3. o prazo definido para a execução dos serviços é estimativo, sendo passível de
alterações desde que autorizado pela CONTRATANTE e respeitado o prazo do
término deste contrato.
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CLÁUSULA NONA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1. O valor global do presente contrato a ser pago pela CONTRATANTE na
prestação dos Serviços, é aquele ofertado na proposta vencedora do procedimento
licitatório havido em xx/x/2007, no valor de R$________ (____________), e será
pago, conforme Cronograma de Desembolso:
Mês

Produto a ser entregue

Valor do
desembolso –
Estado (R$)

Valor do
desembolso –
União (R$)

1°
4°
7°
10°

Relatório da Metodologia
Prévia do Relatório Técnico
Relatório técnico
Relatório técnico-social com atas
das audiências públicas
12° Minuta de decreto ou projeto de
lei
a) A liberação das parcelas está condicionada à entrega e aprovação dos produtos
detalhados. Produtos não solicitados pelo Estado não serão objeto de avaliação.
a.1)Sendo o produto entregue aprovado, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal que
será paga em seguida.
a.2)O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira – SIAFI/MG, a crédito do beneficiário em qualquer instituição bancária, no
prazo de até 10 (dez) dias corridos contados da data de apresentação da Nota
Fiscal de Prestação de Serviços ou Nota Fiscal Fatura. Esta Nota só poderá ser
emitida após o aceite Técnico do serviço por parte da Superintendência de Assuntos
metropolitanos e será devidamente conferida e atestada para os procedimentos
relativos ao pagamento, desde que não exista qualquer pendência em relação ao
objeto contratado.
9.1.1. A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal de Prestação de Serviços ou
Nota Fiscal Fatura.
com o mesmo CNPJ dos documentos de habilitação,
apresentados na licitação, a partir do 1º dia útil ao do mês subseqüente ao da efetiva
prestação dos serviços e apresentá-lo na Superintendência de Assuntos
Metropolitanos, que será devidamente conferida e atestada em até 3 (três dias úteis
contados da data de sua apresentação.
9.1.2. Juntamente com a Nota Fiscal de Prestação de Serviços ou Nota Fiscal
Fatura deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Guia de recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP
juntamente com a Relação de empregados por Tomador – RET, emitida pela SEFIP
e da guia de INSS – GPS exclusiva por tomador de serviços, devidamente
autenticadas por instituição bancária.
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b) Cópia da Guia de Recolhimento do ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza, quitada e autenticada em cartório vinculada à Nota Fiscal/Fatura emitida
contra a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,
fazendo constar o número da Nota Fiscal/Fatura que lhe deu origem e do contrato
por tratar-se de recolhimento fora do Município de Belo Horizonte.
9.1.3. 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 “pro-rata tempore” do INPC ou outro índice
que venha a substituí-lo, conforme a legislação vigente.
9.1.4. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, nos
termos do art. 31 da Lei Federal n.º 8.212/1991, com redação dada pela Lei Federal
n.º 9.711/1998 reterá 11% (onze por cento) do valor bruto do documento fiscal de
prestação de serviços e recolherá a importância retida aos cofres do INSS até o dia
2 (dois) do mês subseqüente ao da emissão do respectivo documento fiscal em
nome da PROPONENTE vencedora, observado o disposto no art. 33, parágrafo 5º
do mesmo dispositivo legal correspondente ao recolhimento das contribuições à
Seguridade Social.
9.1.5. A quitação dependerá de conferência, levando-se em conta a efetiva
prestação dos serviços.
9.1.6. Nos preços fixados encontram-se incluídos todos os ônus e obrigações
concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal,
securitária, comercial, civil, criminal que se relacionem direta ou indiretamente com
cumprimento integral do objeto deste contrato e seus Anexos, inclusive no tocante a
empregados, dirigentes, pagando, inclusive as multas porventura impostas pelas
autoridades.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. A rubrica destinada ao pagamento do objeto licitado está prevista e indicada no
processo pela área competente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana. As despesas da União correrão por conta da dotação
1545.21.128.0584 3.3.30.41 e as do Estado de Minas Gerais pela dotação
1471.15.127.259.1457.0001 3.3.90.00.10.3.0.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA
11.1. A CONTRATADA prestará garantia contratual dos serviços durante a
execução do contrato, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
em uma das modalidades abaixo citadas, no montante de 5%, (cinco por cento) do
valor que lhe for adjudicado:
a) caução em dinheiro.
b) Caução em Título da Dívida Pública, considerando apenas o seu valor de
mercado certificado por Bolsa de Valores.
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c) Seguro-garantia, no qual deverá constar cláusula de cancelamento de seguro
somente com a anuência da CONTRATADA. Uma cópia autenticada desta apólice
deverá ser encaminhada À Diretoria de Contabilidade e Finanças/SPGF.
d) Carta fiança bancária fornecida por banco regularmente cadastrado pelo banco
Central – BACEN.
11.1.1 Se a modalidade escolhida for a caução em dinheiro, esta deverá ser
recolhida pela CONTRATADA junto ao Tesouro Estadual, por meio de depósito
bancário, em nome do Tesouro do Estado de Minas Gerais, na seguinte conta:
Banco Itaú S/A – Agência 3380 – Conta Corrente: 27000-3, e, quando da devolução,
após a execução do Contrato, será atualizada monetariamente de acordo com a
variação “pro-rata-tempore” do INPC, serão acrescidos ao valor inicial os
rendimentos de aplicação financeira. A CONTRATADA deverá apresentar
comprovante de depósito bancário à DCF/SPGF/SEDRU.
11.1.2. A garantia contratual deverá ser prestada no ato da assinatura do Contrato
com cobertura para a vigência deste.
11.1.3. A garantia contratual será liberada ou restituída após a execução do Contrato
oriundo da presente licitação quando as obrigações forem consideradas cumpridas
em todos os termos do Contrato.
11.1.4. O valor da garantia do contrato responderá pelo inadimplemento das
obrigações contratuais e pelas multas impostas à Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
13.1. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana
designará um representante titular e um substituto para acompanhar e fiscalizar a
execução do contrato a ser firmado, que registrará todas as ocorrências em registro
próprio, cuja cópia será encaminhada ao licitante vencedor objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas, como disposto no artigo 67 da lei n.º
8.666/93.
13.2. O representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana presidirá uma comissão coordenadora designada pelo Secretário de
Estado, e composta ainda pelo representante substituto e por um terceiro membro
designado.
13.2.1. A comissão coordenadora aconselhará e auxiliará seu presidente nas
funções de:
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13.2.1.1. Aprovar cada produto apresentado pela CONTRATADA ou solicitar
alterações;
13.2.1.2. Verificar se o trabalho está sendo executado em conformidade com a
legislação aplicável, o contrato assinado e a metodologia aprovada;
13.2.1.3. Acompanhar a execução financeira do projeto;
13.2.1.4. Convocar representantes da contratada para prestar esclarecimentos a
respeito do andamento dos trabalhos;
13.2.1.5. Fazer advertências quanto a qualquer falta, aplicar multas, efetuar
retenções de medição e demais ações necessárias ao bom andamento dos serviços;
13.2.1.6. Solicitar formalmente a substituição de membros da equipe técnica sempre
que julgar necessário;
13.2.1.7. Solucionar outras questões pertinentes à gestão do contrato.
13.3. A fiscalização de que trata este item, não exclui nem reduz a responsabilidade
da empresa vencedora pelos danos causados à Secretaria ou a terceiros,
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de qualquer natureza, causados
por seus empregados ou prepostos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES
14.1. Pela inexecução parcial ou total do Contrato, a Administração poderá aplicar,
sempre por escrito, garantida a prévia defesa, a ser exercido no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis da notificação, as seguintes sanções previstas nos termos do artigo
87 da Lei Federal n.º 8.666/93:
a) advertência;
b)multa, nos seguintes percentuais:
b.1)0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do serviço não realizado;
b.2) 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou
documento correspondente.
c) suspensão temporária do direito de licitar nos termos do Decreto 43.701 de 15-22003.
d) declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
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promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade por
prazo não superior a 05 (cinco) anos.
14.2. O recolhimento da multa prevista no subitem 1.2 deverá ser feito por meio de
guia própria, à Secretaria, no prazo de 05 dias úteis a contar da data de sua
exigibilidade, nos termos do item 1. Esgotado este prazo e existindo crédito da
PROPONENTE VENCEDORA, fica a Secretaria autorizada a reter o valor devido
nos termos do Decreto Estadual nº 43.701/2003.
14.3. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados
por motivo de força maior ou caso fortuito.
14.4. A multa a que alude o subitem 1.2 não impede que a Secretaria rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique outras sanções contratuais.
14.5. A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou
em parte, quando o atraso na entrega dos produtos for devidamente justificado pelo
PROPONENTE vencedor e aceito pela Secretaria, que fixará novo prazo, este
improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA INEXECUÇÃO
15.1. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração Pública ou a terceiros, durante a execução do contrato, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade pela fiscalização do acompanhamento técnico
designada pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO
16.1. Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração nos
casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal 8.666/93,
amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, ou judicialmente, conforme inciso III
do mesmo art. 79.
16.1.1. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a
CONTRATANTE autorizada a reter os créditos a que tem direito, até o limite do valor
dos prejuízos comprovados.
16.1.2. No caso da rescisão unilateral a CONTRATANTE não indenizará a
CONTRATADA, salvo pelos serviços já executados até o momento da rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO
17.1. As cláusulas deste instrumento contratual poderão ser alteradas
unilateralmente pela Administração Pública ou mediante acordo entre as partes,
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formalizadas em TERMO ADITIVO e observados os princípios legais estabelecidos
no art. 65 da Lei n.º 8.666/93
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS
18.1. Este contrato regula-se pela Lei n.º 8.666/93, pelas suas cláusulas e pelos
preceitos de Direito Público, aplicando-lhe supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO
19.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente
instrumento na Imprensa Oficial, em obediência ao disposto no parágrafo único do
art. 61 da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO
20.1. As questões decorrentes da execução deste contrato, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
20.2. Para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado,
é lavrado este Contrato que, depôs de lido e achado de acordo, será assinado pelas
partes CONTRATANTES e pelas testemunhas abaixo, dele sendo extraídas as
necessárias cópias que terão o mesmo valor do original.
Belo Horizonte,

de

de 2007.

CONTRATANTE:
________________________________________________________________
ESTADO
DE
MINAS
GERAIS/
SECRETARIA
DE
ESTADO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA
CONTRATADA:
_________________________________________________________________
EMPRESA
TESTEMUNHAS:
1.______________________________________________________________
NOME:
CPF
2.______________________________________________________________
NOME:
CPF
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2007
ANEXO VI
DECLARAÇÃO
(

NOME

DA

EMPRESA

) CNPJ OU CPF nº________________

sediada_________________________(endereço completo)_________________,
declara, sob as penas da lei, que dispõe de recursos, instalações e aparelhagem
adequados para elaborar o Plano Municipal de Regularização Fundiária
Sustentável para o município de Vespasiano, conforme especificado no edital
Tomada de Preços nº 002/2007.

____________________, ___ de______________________2007.

____________________________________
Nome, nº do RG e nº CPF do Declarante.

Obs: emitir em papel que identifique a licitante.
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2007
ANEXO VII
FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES

Experiência em consultoria

Pontos
atribuídos

Planos de regularização fundiária
Planos de regularização fundiária
Planos de regularização fundiária
Análise da situação jurídica da propriedade urbana
Análise da situação jurídica da propriedade urbana
Análise da situação jurídica da propriedade urbana
Análise da situação jurídica da propriedade urbana
Elaboração de planos diretores
Elaboração de planos diretores
Elaboração de planos diretores
Elaboração de planos diretores
Mediação de conflitos em áreas urbanas
Mediação de conflitos em áreas urbanas
Mediação de conflitos em áreas urbanas
Mediação de conflitos em áreas urbanas
Mapeamento de risco ou situação fundiária em áreas urbanas
Mapeamento de risco ou situação fundiária em áreas urbanas
Mapeamento de risco ou situação fundiária em áreas urbanas
Mapeamento de risco ou situação fundiária em áreas urbanas

Título do
projeto

Contratante

Contato do
contratante

10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2007
ANEXO VIII
FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DAS TITULAÇÕES DOS COORDENADORES

Nome

Formação

Titulação
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Função na equipe
coordenadora

Pontuação atribuída
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2007
ANEXO IX
FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DOS COORDENADORES
Pontuação
Coordenador
atribuída autor (citar pelo
sobrenome)

Título da
publicação
(artigo, capítulo
de livro)

Título da obra em que a
Ano e local da
Biblioteca de livre acesso
publicação se encontra edição de livro ou em Belo Horizonte em que a
(livro, revista)
ano e número da obra pode ser encontrada
revista
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ANEXO X
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nome da empresa
Item

Discriminação dos Serviços

1

Relatório
detalhando
a
metodologia e o trabalho
técnico-social

Unidade Quantidade

Custo
Unitário

Custo Total
(R$)

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2

Relatório técnico-social com
anexos

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3

Minuta do decreto ou projeto
de lei

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Total
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