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NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 001/2012 – SGG/Gabinete do Secretário de Estado 
Extraordinário da Copa do Mundo 

 
 

1. Tendo em vista as características do projeto objeto desta licitação e a sistemática de 
execução e recebimento dos serviços contratados, entende-se que o valor de toda e 
qualquer indenização eventualmente devida à CONTRATANTE, incluindo quaisquer 
perdas e danos, estará limitada ao valor global do contrato. Está correto tal 
entendimento? 
 
Resposta: 
 
Nos termos da legislação vigente, eventuais indenizações por perdas e dados podem 
ultrapassar o valor global do Contrato. 
 

2. Tendo em vista as características do objeto, a sistemática de execução e recebimento 
dos serviços contratados, após entregues, aceitos e aprovados os produtos objeto da 
contratação, solicitamos a confirmação do entendimento de que finda a 
responsabilidade da Contratada perante a Contratante. 
 
Resposta: 
 
Após o aceite da Administração finda a responsabilidade da Contratada perante a 
Contratante no que se relaciona aos respectivos produtos entregues, excetuando-se 
aqueles que demandarem garantia e/ou outras responsabilidades expressas no Edital 
de Licitação. As demais responsabilidades obedecerão às regras dos contratos 
administrativos e, subsidiariamente, as regras de direito civil. 
 

3. Dispõe a minuta de contrato que a garantia contratual só será liberada ou restituída 
com o integral cumprimento do Contrato. Diante disso perguntamos: 
 
(i) Após emitido Termo de Recebimento Definitivo do projeto e devolução da garantia, 
finda a responsabilidade da Contratada perante a CONTRATANTE? 
(ii) Caso o entendimento anterior esteja equivocado, qual o prazo de garantia dos 
serviços? 
 
Resposta: 
 
Existem outras obrigações expressas no contrato, a exemplo daquela expressa no item 
14.1.4 do Anexo II – Minuta de Contrato, que não cessam após a devolução da garantia 
de execução do contrato. Como a primeira pergunta trata da devolução da garantia, 
entendemos que a segunda também e informamos que esta será devolvida no prazo 
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máximo de 30 (trinta) dias corridos contados do término da execução do contrato, nos 
termos do item 8.5 do Edital de Licitação. 
 

4. Pelo que se verifica no item 8.20.12 do Edital, ao tratar da pontuação de títulos 
acadêmicos dos profissionais da EQUIPE MÍNIMA DO PROJETO, verifica-se que a maior 
pontuação será atribuída somente àqueles profissionais que comprovarem curso de 
pós-graduação em nível de doutorado, distanciando-o, por exemplo, com 40% a mais 
da pontuação atribuída àquele profissional que comprovar o nível de Mestrado. Fato é 
que, pela análise do Termo de Referência (Anexo I do Edital), verifica-se que o aspecto 
de maior relevância para a execução do escopo licitado com alto padrão de qualidade 
é a experiência de mercado da equipe. Tratam-se de serviços que são do domínio 
daqueles que possuem vivência prática na matéria, os quais, não necessariamente, são 
dedicados à pesquisa acadêmica, tal qual é o foco de um curso em nível de Doutorado. 
Assim, constata-se que grande parte da pontuação da EQUIPE está sendo atribuída a 
fator que pouco impactará na qualidade da execução do escopo. Neste sentido, 
visando ampliar a competitividade dentre as empresas qualificadas para prestar o 
serviço e garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a execução dos serviços, 
solicitamos que seja revista a forma de pontuação da titulação da acadêmica da 
equipe, de modo a diminuir a importância do quesito Pós-Graduação em nível de 
Doutorado, ou até mesmo excluí-lo. Reitere-se que esta questão é levantada ao bem 
da Administração Pública, visando ampliar a competição e evitar que o edital esteja 
eivado de critérios passíveis de atendimento pleno por apenas uma empresa, como 
não raras vezes verifica-se em licitações para escopo semelhante. 
 
Resposta: 
 
Esta Comissão considera que a qualificação acadêmica é de grande importância para a 
execução do escopo desta contratação. Não obstante, apesar da citada diferença de 
pontuação entre os profissionais mestres e doutores, a diferença entre o impacto da 
avaliação do primeiro para o segundo, na nota final máxima, é inferior a 1%. Diante 
deste fato, improcedente é a alegação de que existem “critérios passíveis de 
atendimento pleno por apenas uma empresa”, mesmo porque a licitação por técnica e 
preço vale-se de uma ponderação de notas, onde são avaliadas diversas dimensões 
tanto da empresa quanto da equipe de projeto. Ademais, a valorização da formação 
acadêmica do profissional jamais poderá ser vista como um obstáculo à ampla 
concorrência, especialmente em se tratando de uma contratação com um objeto tão 
complexo e distinto como esta.  
 

5. No item 8.20.12 – I do Edital é apresentada uma tabela de critérios de pontuação de 
certificação, para a equipe de projeto, onde são consideradas, majoritariamente, 
certificações voltadas à área de gestão de projetos e de tecnologia da informação.  
Ocorre que, parte significativa do escopo de atuação do Verificador Independente está 
relacionada a desenho de processos, mais especificamente, na otimização dos 
processos e procedimentos para aferição dos dados produzidos pela 
CONCESSIONÁRIA.  
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Atualmente, a metodologia Six Sigma é usada em larga escala para análise da 
qualidade de execução de processos e a busca de eliminação de defeitos, visando sua 
otimização. Há duas certificações relacionadas a essa metodologia, que comprovam a 
competência do profissional em otimização de processos: Green Belt e Green Belt. 
Assim, considerando-se que essa atividade é parte relevante do projeto, solicitamos 
que os certificados Green Belt e Black Belt sejam aceitos para pontuação de 
certificação dos profissionais que irão compor a equipe de projeto. 
 
Resposta: 
 
Os domínios a serem pontuados para fins de cálculo da proposta técnica estão 
previstos no item 8.20.12.1 do Edital de Licitação, onde estão expressas as 
certificações aceitas e a permissão para apresentação de certificações equivalentes. 
Entretanto, não existe domínio equivalente neste projeto para a certificação da 
metodologia Six Sigma.  
 

6. Favor esclarecer o que significa o contrato preliminar de trabalho (com firma 
reconhecida do profissional), que poderá ser apresentado para comprovar vínculo de 
natureza permanente. 
 
Resposta: 
 
Exclusivamente para fins deste Edital, o Contrato Preliminar de Trabalho ou Promessa 
de Contratação é o acordo de vontades, sem requisitos de forma adicionais aos 
previstos no instrumento convocatório, que constitua, ao menos, o compromisso firme 
das partes signatárias do Contrato Preliminar de estabelecerem vínculo de natureza 
permanente ou contrato de trabalho, na hipótese de o objeto da licitação ser 
adjudicado ao licitante que firmou o contrato preliminar. Importante notar que este 
compromisso é estabelecido entre um profissional e uma empresa privada, não 
gerando nenhuma obrigação/responsabilidade para o Governo do Estado de Minas 
Gerais, independentemente do resultado da licitação. 
 

7. O item 8.20.12 do Edital apresenta os critérios de pontuação para equipe mínima do 
projeto. Entendemos que será aceitável a apresentação, como documento 
comprobatório, de titulação a Ata de Defesa da Dissertação, devidamente aprovada e 
assinada pela Banca Examinadora. Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: 
 
Nos termos do item 8.20.12 do Edital de Licitação será considerado para fins de 
comprovação de titulação “Certificado de conclusão de curso ou Diploma”. 

 
8. Entendemos que, em atendimento ao Item 7.7.5 (Equipe Mínima do Projeto), o(s) 

profissional(is) indicados como "responsável pelas análises das demonstrações 
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financeiras e de demais documentos contábeis da CONCESSIONÁRIA, para cálculo dos 
indicadores financeiros", deverão possuir formação em Ciências Contábeis e registro 
no Conselho Regional de Contabilidade para o exercício da função. Está correto nosso 
entendimento? 

 
Resposta: 

 
Não há exigência expressa de que o profissional tenha formação em Ciências Contábeis 
e registro no Conselho Regional de Contabilidade para exercício da função de análises 
das demonstrações financeiras, demais documentos da Concessionária e cálculo dos 
indicadores financeiros. 
 

9. O domínio 4, do subitem IV da questão 7.7.1, Qualificação Técnica, projetos em que foi 
executada a analise de demonstrações contábeis e financeiras, cujo objetivo tenha 
sido averiguar se elas estão de acordo com as disposições planejadas e/ou 
estabelecidas previamente. Entendemos que somente empresas formadas por 
profissionais contadores e devidamente registradas no Conselho Regional de 
Contabilidade podem exercer tal função. Está correto o entendimento? 
 
Resposta: 
 
Vide resposta 8. 

 
10. Relativamente ao subitem 15.2 do Edital, entendemos que para comprovação da 

subcontratação deverá ser apresentado um Termo de Compromisso de 
Subcontratação entre as partes. Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: 
 
Para fins de habilitação da proposta, não será avaliado o contrato com a empresa 
especializada em pesquisa de satisfação. Tal contrato deverá ser firmado, 
oportunamente, para que o Verificador Independente possa cumprir o objeto do 
contrato. Esta contratação deverá ser submetida previamente à Contratante e está 
sujeita à sua expressa aquiescência. 

 
11. O item 7.7.1 I do edital pede a comprovação de registro ou inscrição da Proponente e 

do gerente do projeto junto do Conselho Regional de Representação Profissional. No 
caso em que não existe um Conselho Profissional para a categoria entendemos que 
não será necessária a respectiva comprovação. Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta: 
 
Nos casos de inexistência de Conselho de Representação Profissional para a categoria 
de profissional, estará dispensada a comprovação. 
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12. O item 7.7.1 IV Demonstração da capacitação técnica da Proponente, para executar os 
trabalhos de que trata o OBJETO desta LICITAÇÃO, por meio da apresentação de pelo 
menos, um atestado, que comprove a experiência da PROPONENTE em cada um dos 
domínios relacionados. Entendemos que é necessária a apresentação de apenas 01 
(um) atestado por domínio, desde que o escopo do atestado contemple TODAS as 
esferas de gestão relacionadas no domínio. Está correto o entendimento? 
 
Resposta: 
 
A pontuação dos domínios da proponente será dada conforme o item 7.7.1 IV e o item 
“8. DA PROPOSTA TÉCNICA”, com especial atenção aos itens 8.20.8; 8.20.9; 8.20.10 e 
8.20.11. 

 
13. De acordo com apêndice II do anexo IV Procedimento de avaliação. A. Os indicadores 

de qualidade serão obtidos através de uma pesquisa de satisfação, que deve ser 
realizada por empresa especializada em pesquisa de mercado. Essa empresa será 
contratada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. A definição do procedimento para 
elaboração da pesquisa de satisfação será definido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE. 
É correto nosso entendimento? 
 
Resposta: 
 
Importante dizer que nos termos do item 15.2.1 do Edital de Licitação, deverá a 
contratação da empresa responsável pela pesquisa de satisfação ser submetida 
previamente à Contratante estando sujeita à sua aquiescência, onde deverão estar 
descritos as principais características da pesquisa a ser realizada. 
Além disso, apesar da definição do procedimento ser realizada pelo Verificador 
Independente, este deverá observar, como condicionante para aprovação da 
Contratante, as melhores práticas nacionais e internacionais com vistas a obter o 
menor índice de erro e imprecisão das pesquisas, além das demais informações 
relevantes para determinar a qualidade dos trabalhos a serem realizados. 
 

14. A Cláusula XI, Parágrafo 11.1 da Minuta Contratual estabelece com condição para a 
liberação do pagamento, o aceite dos serviços por parte da Contratante, no entanto, 
não dispõe expressamente qual será o prazo para a manifestação do aceite pela 
Contratante. Desta forma, questionamos qual prazo devemos considerar. 
 
Resposta: 
 
Vide resposta à pergunta de nº. 9, disponível no site da Unidade PPP desde o dia 

17/02/2012, (http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/estadio-

governador-magalhaes-pinto-mineirao/noticias/edital-de-concorrencia-no-001-2012-

2013-sgg-gabinete-do-secretario-de-estado-extraordinario-da-copa-do-mundo) e 

divulgada a todos licitante que enviaram o recibo do Edital de Licitação. 

http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/estadio-governador-magalhaes-pinto-mineirao/noticias/edital-de-concorrencia-no-001-2012-2013-sgg-gabinete-do-secretario-de-estado-extraordinario-da-copa-do-mundo
http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/estadio-governador-magalhaes-pinto-mineirao/noticias/edital-de-concorrencia-no-001-2012-2013-sgg-gabinete-do-secretario-de-estado-extraordinario-da-copa-do-mundo
http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/estadio-governador-magalhaes-pinto-mineirao/noticias/edital-de-concorrencia-no-001-2012-2013-sgg-gabinete-do-secretario-de-estado-extraordinario-da-copa-do-mundo
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15. O anexo V – Termo de Confidencialidade impõe ao licitante as condições de sigilo e 

confidencialidade. Considerando que nenhum compromisso pode ser firmado em 
caráter "ad perpetum"  é usual a definição de um prazo fixo de confidencialidade. 
Sendo assim, qual será o prazo a ser adotado, tendo como referência o que 
usualmente se utiliza nos contratos com a Administração Pública, de 10 (dez) a 20 
(vinte) anos? 
 
Resposta:  
 
O item 14.1.4, que trata da Cláusula XIV – Das Obrigações do Verificador 
Independente, atribui ao VI a responsabilidade de “garantir a confidencialidade das 
informações recebidas, produzidas ou utilizadas, direta ou indiretamente, ao objeto 
deste contrato, indefinidamente, (...)” , e, portanto, a sugestão do prazo de 10 (dez) a 
20 (vinte) anos não se aplica. 
Entretanto, entendemos que a confidencialidade deverá ser mantida enquanto durar o 
Contrato de Concessão Administrativa do Complexo do Mineirão. 
 

16. Entendemos que, não obstante o previsto no item 7.7.8 (subitem do Item 7 - 
Documentos de Habilitação), e em linha com o disposto no item 8 (Da Proposta 
Técnica) e seus subitens, a tabela do Anexo VII integralmente preenchida, bem como 
os documentos nela referidos, deverão ser apresentados no envelope n. 03 – Proposta 
Técnica, e não no envelope n. 02 – Documentos de Habilitação. Está correto nosso 
entendimento?  
 
Resposta: 
 
O subitem 7.7.8 consta do título da Documentação de Habilitação. O subitem 7.3 do 
mencionado título dispõe sobre quais documentos deverão conter no Envelope nº 2 – 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, e inclui o Anexo VII – Qualificação Técnica por 
Membro da Equipe Mínima de Projeto. 
 

17. Entendemos que, não obstante o previsto no item 19.5 e na definição de "Proposta 
Técnica" constante na página 08 do edital, e em linha com o disposto no item 8 (Da 
Proposta Técnica) e seus subitens, não é necessária a apresentação de uma proposta 
técnica escrita detalhando metodologia e forma execução dos serviços. Assim, o 
Envelope n. 03 deve conter apenas as informações para avaliação da Proponente e da 
Equipe Mínima, acompanhadas dos documentos necessários à comprovação dos 
quesitos de pontuação constantes no item 8 e seus subitens. Está correto nosso 
entendimento?  
 
Resposta:  
 
A apresentação de proposta técnica escrita detalhando metodologia e forma de 
execução dos serviços não é um requisito mandatório na composição do Envelope nº. 
03 – Proposta Técnica. Os demais requisitos para composição do referido envelope 
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estão expressos no item 8 – Da Proposta Técnica, seus subitens, demais itens ali 
referenciados e as respostas aos questionamentos ao Edital de Licitação. 
 

18. De acordo com o subitem 8.20.13, a nota máxima da EQUIPE MÍNIMA DE PROJETO é 
de 150 pontos e será obtida pela soma das notas de cada um dos 5 (cinco) 
profissionais, de acordo com a tabela de Títulos, Certificação e de acordo com a Tabela 
Experiência em Projetos Semelhantes. 
A resposta ao questionamento n° 19, emitida em 17/02/2012, esclarece que:  
“O Especialista em Arquitetura de TI faz parte da Equipe Mínima de Projeto, mas não 
será avaliado para fins de composição da nota técnica. Em conformidade com o item 
15.1.I do Edital, é permitida a subcontratação deste profissional. Portanto, optou-se 
por não considerar a sua experiência, títulos e certificações no que se refere à nota 
técnica da Equipe Mínima de Projeto.”    
Uma vez que, para fins de pontuação, somente serão considerados os profissionais 
responsáveis pelo Gerenciamento de Projetos, Organização de Processos e Análise de 
Negócio; Indicadores de Desempenho e Análise Financeira e cada um deles poderá 
receber o máximo de 30 (trinta) pontos, entendemos que a nota máxima da Equipe 
Mínima do Projeto será de 120 (cento e vinte pontos). Está correto nosso 
entendimento? 
 
Resposta:  
 
Também será considerado para fins de pontuação da Equipe Mínima de Projeto o 

consultor técnico especialista em segurança da informação. Excluído dos critérios de 

pontuação está somente o profissional responsável pelo desenvolvimento e 

melhoramento de software a ser utilizado pelo VI (ou arquitetura de TI, conforme 

questionamento nº. 19, disponível no site da Unidade PPP desde o dia 17/02/2012, 

(http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/estadio-governador-

magalhaes-pinto-mineirao/noticias/edital-de-concorrencia-no-001-2012-2013-sgg-gabinete-

do-secretario-de-estado-extraordinario-da-copa-do-mundo) divulgada a todos licitante que 

enviaram o recibo do Edital de Licitação. 

 
19. O item 8.20.3 do Edital estabelece que “cada um dos quatro domínios da 

PROPONENTE terá fatores de avaliação pontuáveis de 0 (zero) a 10 (dez) pontos de 
acordo com os critérios que demonstrem seus níveis de adequação às exigências do 
Edital.”  
Para fins de melhor entendimento, solicitamos indicar quais os critérios que serão 
utilizados para demonstrar os níveis de adequação às exigências do Edital. 
 
Resposta:  
 
Ver tabela do item 7.7.1.IV e itens 8.20.9; 8.20.10 e 8.20.11. 
 

http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/estadio-governador-magalhaes-pinto-mineirao/noticias/edital-de-concorrencia-no-001-2012-2013-sgg-gabinete-do-secretario-de-estado-extraordinario-da-copa-do-mundo
http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/estadio-governador-magalhaes-pinto-mineirao/noticias/edital-de-concorrencia-no-001-2012-2013-sgg-gabinete-do-secretario-de-estado-extraordinario-da-copa-do-mundo
http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-celebrados/estadio-governador-magalhaes-pinto-mineirao/noticias/edital-de-concorrencia-no-001-2012-2013-sgg-gabinete-do-secretario-de-estado-extraordinario-da-copa-do-mundo
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20. Para atendimento ao Domínio 1, Escritório de Gerenciamento de Projetos, o edital 
estabelece como requisitos do atestado que o mesmo contemple projetos que 
utilizaram metodologia baseada no PMBok do Instituto PMI ou equivalente, e que 
tenha abrangido, no mínimo, 4 (quatro) das esferas de gestão definidas neste domínio 
específico.  
Em nosso entendimento, um atestado que contemple 4 das esferas de gestão 
especificadas no domínio, mencione a metodologia PMBok e atenda as exigências 
constantes dos subitens 7.7.2 e 7.7.3, atingirá a pontuação máxima, ou seja, 10 (dez) 
pontos. Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta:  
 
Este atestado valerá como 1 (um) atestado, dos 20 (vinte) necessários para se obter a 
pontuação máxima, conforme item 8.20.9; 8.20.10 e 8.20.11. 
 

21. De acordo com nosso entendimento, empresas integrantes do Consórcio responsável 
pela estruturação da concessão da operação e modernização do Estádio Governador 
Magalhães Pinto (Mineirão) estão impedidas de participar da presente licitação nos 
termos do artigo 9 da lei 8666/93. Tal assertiva se faz pertinente uma vez que as 
empresas responsáveis pelo desenho do modelo de operação não poderiam verificar 
com a isenção devida a eficiência e adequação do modelo que elas próprias 
desenharam além de deterem informações privilegiadas, se comparadas aos outros 
concorrentes, acerca da operação. Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta:  
 
A participação, mesmo que indireta, no Consórcio responsável pela estruturação da 
Concessão da operação e modernização do Estádio Governador Magalhães Pinto – 
Mineirão, não está relacionada à vedação do art. 9º da Lei nº. 8.666/93, vez que o 
referido Consórcio não foi responsável pela elaboração do Projeto Básico ou Projeto 
Executivo (nos termos do art. 6º, IX e X da Lei de Licitações) da contratação de 
“empresa especializada para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE na aferição do 
desempenho e qualidade da CONCESSIONÁRIA que realizará a exploração da operação 
e manutenção, precedidas de obras de reforma, renovação e adequação do Complexo 
do Mineirão no âmbito do contrato de concessão administrativa, por meio do Sistema 
de Mensuração de Desempenho constante no referido CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA celebrado entre o Estado de Minas Gerais e a Concessionária Minas 
Arena – Gestão de Instalações Esportivas S.A. 


