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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. 044/2014 

 

Tipo: MENOR VALOR DE CONTRAPRESTAÇÃO 

 

Processo nº. : 1501122000044/2014 

 

ATA DE RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS 

 

Respostas a pedidos de esclarecimento 

 
Quando cabível, perguntas com o mesmo teor foram agrupadas para facilitar sua resposta. 

 

Item do 

Edital Esclarecimento Solicitado Resposta 

Anexo IV, 

3.5.1 

O item especifica como acabamento de piso em áreas 

secas o piso porcelanato, 50x50cm, borda retificada, 

PEI 5 e cor bege. Foi constatado no Edifício Anexo o 

uso de piso cerâmico, PEI 5, cor branca, 

antiderrapante, em bom estado de conservação, 

necessitando apenas de uma limpeza pesada e a 

substituição de algumas peças. Será necessária a 

substituição de todo o piso existente ou cabe apenas 

sua reforma? 

Será necessária a substituição do piso para atendimento 

ao descrito no ANEXO IV, subitem 3.5.1 MATERIAIS 

DE ACABAMENTO DAS ÁREAS SECAS: 

I. Piso: porcelanato, 50x50cm, borda retificada, PEI 5 e 

cor bege. Referência: Strada Bege. Linha: Evolution. 

Fabricante: Batistella; 

Anexo IV, 

Parte II, 1, 

X (Pág. 08) 

e 2, VII 

(Pág. 10) 

A Parte II do Anexo IV trata das características 

arquitetônicas dos 2 (dois) edifícios da UAI e as 

intervenções mínimas obrigatórias de intervenção 

física nos imóveis aborda a necessidade de instalação 

de ar condicionado nos dois prédios. Contudo, 

constatamos a existência de vários equipamentos de 

climatização, em bom estado de conservação e 

manutenção já instalados no Edifício Anexo. Diante 

disso cabe esclarecer se no Edifício Anexo: 

i) De acordo com o disposto no ANEXO IV, item 3.2.4 

Distribuição Setorial do Projeto, alínea “aa. Casa de 

Máquinas (Ar Condicionado)”, subitem “ii. 

Localização: recomenda-se a permanência dos 

equipamentos em espaços atualmente ocupados nas 

duas edificações. Caberá a CONCESSIONÁRIA a 

adequação das instalações e/ou acréscimos necessários 

para eficácia do sistema de climatização”. 

 

ii) Sim. Conforme descrito no item 3.2.4 Distribuição 

Setorial do Projeto, alínea "aa"., subitem "ii.", caberá a 

CONCESSIONÁRIA a adequação das instalações e/ou 

acréscimos necessários para eficácia do sistema de 

climatização. 

 

 

i) As máquinas de ar condicionado (unidades 

condicionadoras, caixas de ventilação e cortinas de ar) 

permanecerão instalados no imóvel? 

ii) Os componentes de ar condicionado (dutos, 

difusores, grelhas de exaustão, quadros de força e 

comando do ventilador) permanecerão instalados no 

imóvel? 
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Em relação ao Edifício Sede, será necessário 

apresentar um projeto complementar de climatização 

para análise pelo IEPHA. Contudo, o Edital não 

estabelece prazo de retorno pelo órgão competente. 

Sendo assim: 

iii) Qual o prazo para análise do IEPHA em relação 

aos projetos apresentados? 

iii) De acordo com o ANEXO IV, item  5.1.2, o PODER 

CONCEDENTE e as entidades públicas competentes 

terão o prazo de até 25 (vinte e cinco) dias úteis para a 

análise técnica dos projetos encaminhados pela 

CONCESSIONÁRIA. 

 

iv) Conforme definido no ANEXO IV - item X, a 

instalação de ar condicionado: consiste no 

desenvolvimento de Projeto Complementar de 

Climatização para análise pelo IEPHA/MG e posterior 

execução deste em caso de aprovação. 
iv) É obrigatória a instalação de ar condicionado no 

Edifício Sede? 

Anexo IV, 

Parte II, 1, 

II (Pág. 07) 

e Item 3.4.1 

Apresenta-se como intervenção obrigatória à 

Concessionária a adequação e reparo das luminárias 

existentes no Edifício Sede. Considerando que a 

luminária instalada no saguão térreo do Edifício Sede 

é uma peça de design exclusivo, projetada pelo 

IEPHA, não tendo sido contemplado um sistema de 

ventilação apropriado e em consequência disso causa a 

queima constante de lâmpadas e reatores. Diante do 

exposto, a Concessionária deverá manter esse tipo de 

luminária? 

Conforme descrito no ANEXO IV, subitem I, 

“Adequação e reparos de luminárias”, a Concessionária 

a CONCESSIONÁRIA deverá adequar a luminância de 

algumas áreas da unidade e reparar os componentes 

constituintes das luminárias conforme necessidade 

apontada em projeto específico e/ou apresentada pelo 

PODER CONCEDENTE. A iluminação de fachadas 

deverá ser contemplada nessa etapa”.  

Caso a Concessionária identifique que não é possível 

atender aos índices de luminância necessárias para o 

atendimento da legislação vigente, a proposição de 

substituição será submetida a aprovação do Instituto 

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 

Gerais. 

Anexo IV, 

Parte II, 1, 

III (Pág. 07) 

Apresenta-se a necessidade de reforma e 

modernização de dois elevadores antigos existentes. 

Diagnosticamos a existência de elementos históricos 

específicos restaurados no elevador de porta 

pantográfica que foram objetos de restauração e 

manutenção pelo IEPHA quando da intervenção no 

ano de 2009. Em razão disso, a Concessionária terá de 

modernizar a parte interna da cabine mesmo tendo 

conhecimento de que os elementos históricos deverão 

ser preservados? 

Deverá ser proposto em projeto pela  

CONCESSIONÁRIA, conforme descrito no Anexo IV, 

item 1 - DO EDIFÍCIO SEDE, subitem “III. Reforma e 

modernização de elevadores” , revitalização das cabinas 

internas de dois elevadores antigos existentes na 

edificação com modernização estética e de maquinário. 

Conforme descrito no mesmo item, por se tratar de 

edificação protegida pelo patrimônio histórico, todas as 

intervenções propostas em projeto deverão ser 

previamente analisadas e aprovadas pelo IEPHA/MG.  

Anexo IV, 

Item 3.6 

Em relação aos mobiliários e divisórias instalados 

atualmente na UAI: 

i) Os mobiliários e divisórias não serão cedidos a 

Concessionária. 

 

ii) Conforme definido no ANEXO IV, subitem 2.5.2, 

deverá ser considerado dentro da mobilização o prazo 

para desocupação de cada prédio, que terá sua execução 

i) Serão cedidos à Concessionária? 
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ii) Caso o item anterior seja negativo, quem fará a 

desmontagem e remoção destes? Aonde deverão ser 

locados? Quem fará o transporte dos bens que não 

serão utilizados na UAI? 

sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA de 

acordo com a orientação do PODER CONCEDENTE.  

Para a desocupação de cada edifício será indicado, pelo 

PODER CONCEDENTE, local dentro da região 

metropolitana de Belo Horizonte.  

Anexo IV, 

Item 3.1.4, 

I, ii e Item 

3.4 

O Anexo IV aborda apenas a necessidade de 

elaboração de projetos complementares de elétrica e 

de cabeamento estruturado. Após a visita técnica, 

identificamos pontos de rede e de elétrica em bom 

estado de conservação e com possibilidade de serem 

reaproveitados. Diante disso, solicitamos 

esclarecimentos: 

i) Não. Cabe destacar que, conforme descrito ANEXO 

IV, subitem “3.1.1 É de responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA a elaboração de projetos 

necessários às instalações da UAI, em atendimento às 

normas, leis, decretos, instruções técnicas, portarias e 

conceitos básicos de arquitetura e engenharia.” 

 

ii) Não. 

 

iii) A definição da substituição é de responsabilidade da 

Concessionária conforme já descrito no item 3.1.1 do 

ANEXO IV. 

i) Será obrigatório à Concessionária trocar toda a rede 

elétrica e lógica do Edifício Anexo, mesmo dos pontos 

existentes nas paredes e que estejam em acordo com 

as normas vigentes da ABNT ? 

ii) As canaletas DLP em PVC serão removidas? 

iii) Será necessário trocar todos os Quadros de 

Distribuição de Circuitos? Na visita técnica 

constatamos que existem dispositivos de acionamento 

na parte externa dos quadros podendo ser ligado ou 

desligado por qualquer usuário. 

Anexo IV, 

Parte II 

(Pág. 05) 

Com a integração da área de 1.300m², que atualmente 

está ocupada pelo Banco Itaú, solicitamos 

esclarecimentos: 

i) Conforme descrito no ANEXO 1 – MINUTA DO 

CONTRATO, CLÁUSULA 24 - DAS 

RESPONSABILIDADES, item 24.1, a 

CONCESSIONÁRIA é responsável pela implementação 

e organização operacional da UAI, da forma que melhor 

convier, respeitando-se os termos e condições previstos 

neste CONTRATO e seus ANEXOS, principalmente 

nos termos do ANEXO IV deste CONTRATO. 

Ademais, o item 24.2 dispõe que a 

CONCESSIONÁRIA obedecerá ao previsto na lei e nas 

normas editadas pelo PODER CONCEDENTE, 

obrigando-se, especialmente, a: 

(...) m) Executar as obras de construção civil e as 

adaptações para a instalação da infraestrutura, 

equipamentos, sistemas, softwares e serviços 

necessários à implantação da UAI, observado o disposto 

no ANEXO IV. Além disso, o ANEXO IV, item 3, 

i) a entrada atual do imóvel utilizado pelo banco Itaú 

será uma nova entrada da unidade ou deverá ser 

fechada, com acesso pela parte interna da UAI? 

ii) Como será a entrada de energia elétrica nesta área, 

visto que a Companhia de Energia Elétrica Estadual – 

CEMIG não autoriza duas entradas de energia para 

imóvel que possua interligação física? 
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iii) Quais as condições de integridade física da rede 

elétrica, alvenaria, estrutura e acabamento da área que 

será acrescida de 1.300m², visto que não foi permitida 

a visita técnica na área em questão? 

iv) Considerando que a visita técnica na área de 

expansão é essencial para a consolidação da Proposta 

Técnica e Comercial, quando será permitida a esta 

Concorrente realizar a visita técnica na área a ser 

acrescida? 

v) Quando a nova área será totalmente desocupada 

pelo banco Itaú e cedida à Concessionária? 

vi) A desocupação desta área será de responsabilidade 

da Concessionária? 

subitem 3.1 ETAPAS DE PROJETOS e 3.1.1, dispõe 

que é de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a 

elaboração de projetos necessários às instalações da 

UAI, em atendimento às normas, leis, decretos, 

instruções técnicas, portarias e conceitos básicos de 

arquitetura e engenharia. Toda representação gráfica de 

projeto e documentos típicos para cada etapa deverão 

atender às normas vigentes editadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

ii) A entrada de energia deverá ser adequada pela 

Concessionária em atendimento a legislação vigente. 

 

iii e iv) Deverá ser considerado pela Concessionária que 

o espaço será adequado para atender aos padrões UAI 

conforme descrito no ANEXO IV - ITEM 2 -subitem 

VIII: !Adequação ao padrões UAI da nova área que será 

incorporada bem como sua interligação com a área 

existente”. Além disso, o ANEXO V define que é risco 

suportado pelo PODER CONCEDENTE, conforme 

item 2.1.6., a “variação extraordinária dos custos dos 

SERVIÇOS UAI, imprevisível ou previsível, mas de 

proporções imponderáveis à época da formulação da 

PROPOSTA COMERCIAL, sendo que, para fins do 

item 2.1.6, não serão consideradas as variações 

ordinárias dos custos dos insumos necessários à 

prestação dos SERVIÇOS UAI.”  

 

v) A área da Concessão será disponibilizada de acordo 

com o item 20.1.5 do Edital. 

 

vi) A desocupação desta não será responsabilidade da 

Concessionária. 
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Anexo I, 

Item 

41.19.2 

Estabelece o contrato administrativo como penalidade 

para a Concessionária o não cumprimento dos prazos 

acordados para negociação e contratação de Links e 

outros serviços necessários para a regular realização 

dos serviços UAI. Na visita técnica identificamos a 

existência de 3 (três) links de dados, sendo um da 

PRODEMGE, um do PROCON Estadual e outro da 

POLÍCIA FEDERAL. Os links exclusivos dos órgãos 

serão mantidos no imóvel sem custo para a 

Concessionária? 

A utilização de links exclusivos será definida em 

convênio de cohabitação e cabe a Concessionária 

atender ao definido nestes convênios, bem como nas 

obrigações que lhe competem conforme descrito no 

ANEXO 1 - MINUTA DE CONTRATO - CAPÍTULO 

VII - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS 

PARTES - SEÇÃO I - DA CONCESSIONÁRIA 

CLÁUSULA 19 - DOS DEVERES GERAIS - 19.2.3, 

qual seja, cumprir todas as regras definidas nos 

Convênios de Cooperação e demais CONVÊNIOS 

firmados entre o PODER CONCEDENTE e seus 

Cooperados e Conveniados, assim como, todos os 

prazos e limites definidos entre as partes envolvidas nos 

CONVÊNIOS, sob pena de caducidade da concessão. 

19.2.6 Manter, em bom estado de funcionamento, 

conservação e segurança, às suas expensas, os bens 

necessários à prestação dos SERVIÇOS UAI que 

integram a CONCESSÃO, durante a vigência do 

CONTRATO;  

Além disso, dispõe o ANEXO V, no item 4.1.9. Na 

hipótese de facilidades tecnológicas oferecidas pelo 

PODER CONCEDENTE para viabilizar o serviço de 

LINK DE COMUNICAÇÃO ou qualquer outro serviço 

de tecnologia a custos reduzidos ou sem ônus para a 

CONCESSIONÁRIA, será feita a contabilização do 

FLUXO DE CAIXA MARGINAL, conforme a PARTE 

III – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO deste 

ANEXO. 

Anexo IV,  

Item 3.1.4, 

I, vi 

Em relação às instalações de prevenção e combate a 

incêndio e pânico: 

i) A aprovação do Projeto de Prevenção e Combate a 

Incêndio e Pânico será processado de acordo com a 

legislação vigente do Corpo de Bombeiros Militar de 

Minas Gerais. 

 

ii) No termos no Anexo I – Minuta do Contrato, a 

Concessionária é responsável pela adequação da área 

correspondente ao objeto de concessão. 

i) Como será a aprovação do Projeto de Prevenção e 

Combate a Incêndio e Pânico e liberação do Auto de 

Vistoria pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas 

Gerais uma vez que, após visita ao imóvel, foi 

constatada a existência de um estacionamento no 

pavimento superior do Edifício Anexo, sabendo-se 

que a área em voga não é objeto do Edital e que o 

CBMMG não aprova as instalações de incêndio 

parciais de um imóvel e nem mesmo emite um AVCB 

apenas para uma parte do edifício? 

ii) A Concessionária terá de arcar com o custeio de 

reforma e instalação de equipamentos de prevenção e 

combate a incêndio e pânico na área do 

Estacionamento? 
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Anexo IV, 

Apêndice 

V, 2.1 a 2.6 

No apêndice V – Comunicação Visual e Uniformes, 

trabalhou-se com a Escala de Cores da Sinalização. 

Essa escala de cores será aplicada em todas as placas 

de sinalização? 

Não. A escala de cores deverá ser utilizada nas placas 

que identificarem a setorização da unidade e,conforme 

definido no ANEXO IV - APÊNDICE V, a 

identificação de cada setor pelas cores deverá ser clara e 

objetiva e deverá ser aprovada pelo PODER 

CONCEDENTE antes de sua implementação. 

Preâmbulo 

Do Edital 

A data marcada para a abertura dos envelopes ficará 

mantida para 23 (vinte e três) de junho de 2014, 

mesmo havendo jogo do Brasil pela Copa do Mundo 

neste dia? 

Sim. 

14.5.1 do 

Edital 

Considerando que de acordo com a previsão do item 

14.5.1 do Edital os preços constantes nas propostas 

serão data base 31 de dezembro de 2013, e que no 

ANEXO III – PAGAMENTO DA 

CONCESSIONÁRIA E SISTEMAS DE 

INCENTIVOS – PACS item 2.1.5 está estabelecido 

que o VPA será reajustado pela variação do IPCA 

anualmente na data base 31 de dezembro, resta claro 

entender que o VPA será reajustado a partir de 31 de 

dezembro de 2014, e consequentemente nos anos 

posteriores, 2015, 2016, 2017 até o último ano de 

concessão.  

Nosso entendimento está correto? 

Conforme o Edital, em seu item 14.5.1, “deverá ser 

considerado a moeda corrente do Brasil e, quando se 

referirem a valores reais ou preços constantes, deverá 

utilizar a data-base de 31 de dezembro de 2013”. A 

atualização do valor do contrato seguirá o disposto no 

item 37.3 do Anexo I – Minuta do Contrato. 

Anexo III – 

Pagamento 

da 

Concession

ária e 

Sistemas de 

Incentivos – 

PACS 

No item 1.5 do Anexo III do Edital é previsto que um 

dos mecanismos de medição do desempenho e 

qualidade dos serviços prestados pela Concessionária 

será através da “REAÇÃO DO USUÁRIO”, medido 

pelo número total de reclamações mensais recebidas 

em todos os canais oficiais de comunicação do 

PODER CONCEDENTE, ou outro meio oficial ou 

autorizado pelo PODER CONCEDENTE e que seja 

disponibilizado para esse fim, e o número total de 

ATENDIMENTOS realizados no mesmo período. 

Tendo em vista que tais informações irão afetar 

diretamente na remuneração da Concessionária, sendo 

de grande relevância, pergunta-se:  

a) Sim, as reclamações que representem qualquer forma 

de manifestação negativa do cidadão referente ao 

atendimento na UAI recebida pelo PODER 

CONCEDENTE pelos canais oficiais ou 

outro meio disponibilizado que seja 

aprovado pelo PODER CONCEDENTE 

para esse fim serão repassados a concessionária para 

que responda às solicitações encaminhadas no prazo 

máximo de 2 (dois) dias úteis, nos termos do art. 17, I, 

"b", do Resolução SEPLAG 79/2012, ou no prazo da 

regulamentação que venha lhe substituir.  

 

b) Sim, de acordo com o item 1.5.5 do Anexo III, para 

efeito da apuração do cumprimento do indicador Reação 

do Usuário o PODER CONCEDENTE considerará 

casos enquadrados como situações imprevisíveis 

decorrentes de fatalidades causadas por fenômenos da 

natureza ou originárias de fatos de terceiros que podem 

ser enquadrados na tese de caso fortuito ou de força 

maior, desde que sejam devidamente comprovados pela 

Concessionária e não estejam diretamente relacionados 

com a prestação do serviço. 

a)      A Concessionária terá acesso a estas 

reclamações? 

b)      Será possível responder a elas de forma a evitar 

a negativação da Concessionária? 
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Anexo III – 

Pagamento 

da 

Concession

ária e 

Sistemas de 

Incentivos – 

PACS 

No Anexo III do Edital são descritos os índices que 

irão apurar o desempenho e qualidade dos serviços 

prestados pela Concessionária. Todavia, no item 3.2.4 

do anexo IV do Edital há uma limitação de instalação 

de no mínimo 20 (vinte) postos de recepção que 

deverão ser ocupados de acordo com o seguinte 

quadro: 

a) Os requisitos mínimos do escopo a ser contratado 

foram estabelecidos de acordo com as necessidades 

essenciais para a prestação dos serviços UAI, 

identificadas pelo Poder Concedente com base nos 

dados históricos de operação. 

 

b) De acordo com o item 14.7.3, I, do Edital, o 

Proponente deverá considerar no VPA todos os 

investimentos, custos e despesas atinentes ao 

cumprimento do OBJETO DA LICITAÇÃO 

programados ao longo da vigência da CONCESSÃO, e 

todo e qualquer ativo necessário à perfeita implantação, 

operação, gerenciamento e manutenção da UAI na 

forma dos ANEXOS deste EDITAL 

Horário de Operação 

07:00 as 09:30 

09:30 as 13:00 

13:00 as 15:00 

15:00 as 16:00 

16:00 as 17:00 

17:00 as 19:00 

Tendo, pergunta-se: 

a)      Se a Concessionária terá os seus serviços 

medidos pelo desempenho e qualidade com que são 

prestados, qual a razão de se limitar a quantidade de 

postos de recepção? 

b)      Além disso, por exemplo, caso haja uma queda 

expressiva na demanda, quem vai arcar com os custos 

fixos destes 20 (vinte) postos de recepção? 

Vale salientar que na minuta do contrato anexo I, é 

previsto no item 20.5 que a Concessionária terá 

liberdade de seus negócios, investimentos, pessoal, 

material e tecnologia, e ainda no anexo V, é 

estabelecido no item 4.1.5 que a Concessionária 

poderá adaptar a sua operação a demanda ajustada 

pelo Poder Concedente. 

Anexo IV – 

Sistema de 

Implantação

, Gestão, 

Gerenciame

nto, 

Manutenção 

e Operação 

da UAI – 

SIGGMO 

De acordo com as informações constantes do Anexo 

IV – SIGGMO, verifica-se que o Edifício Sede é 

tombado nas instâncias estadual e municipal. Porém, 

não há informação sobre a situação do Edifício Anexo, 

não sendo possível saber se o bem é tombado e em 

qual instância. Qual a situação atual do Edifício 

Anexo em relação ao tombamento e demais restrições 

eventualmente existentes? 

O Prédio esta localizado dentro do perímetro de 

tombamento do Conjunto Urbano Av. Afonso Pena. 

segundo o site da prefeitura de Belo Horizonte 

(http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?ev

ento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=f

undacaocultura&tax=23511&lang=pt_BR&pg=5520&t

axp=0&) poderá ser solicitada a Carta de Grau de 

Proteção, documento expedido pela DIPC com todas as 

informações sobre a proteção do imóvel específico. A 

Carta deve ser solicitada no guichê da FMC no BH 

Resolve com os seguintes documentos: Guia do IPTU, 

formulário preenchido e comprovante de depósito 
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identificado. 

Anexo IV, 

Apêndice 

VIII 

No apêndice VIII do Anexo IV do Edital são 

mencionados alguns serviços potenciais que poderão 

vir a ser incorporados na UAI. Porém tais serviços 

estão suscetíveis apenas à disponibilidade, 

necessidade e interesse do Poder Concedente. De que 

maneira a Concessionária poderá participar ativamente 

na conquista e inclusão destes novos serviços? 

Conforme descrito na SEÇÃO II. DO PODER 

CONCEDENTE, CLÁUSULA 26. DOS DIREITOS E 

OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE, item 

26.1, incumbe ao PODER CONCEDENTE, entre outras 

atribuições legais e constantes do EDITAL: (...) c) 

contratar ou conveniar a instalação de órgãos públicos 

ou entidades integrantes da administração indireta de 

entes federados no âmbito da UAI. 

Tendo em vista a sua grande importância para a 

análise do presente projeto, especialmente para a 

elaboração da proposta econômica, seria possível 

disponibilizar o relatório referente ao Contrato de 

Concessão Administrativa nº 9001375/2011 que 

contém a comparação entre a demanda projetada para 

o ano de 2013 e a quantidade de atendimentos efetivos 

em cada mês? No site da PPP existe apenas o relatório 

referente ao ano de 2012. 

O relatório de execução do Contrato de Concessão 

Administrativa nº 9001375/2011  do ano de 2013 está 

disponível no: 

(http://www.ppp.mg.gov.br/images/UAI/Relatorio_exec

u%C3%A7%C3%A3o_PPPUAI_2013.pdf). 

Quantos órgãos e quais atuaram dentro da Unidade 

UAI Praça Sete nos anos de 2010 a 2013? 

Para fins de composição do VPA, o mesmo deverá ser 

baseado no Projeção de Demanda Total, independente 

dos serviços. O Anexo III - Pagamento da 

Concessionária e Sistemas de Incentivo – PACS, trata 

em seu item 3 da Demanda Projetada. Esses são os 

quantitativos de atendimentos previstos pelo Poder 

Concedente em função do histórico de atendimento da 

UAI Praça Sete e da projeção de crescimento 

demográfico. Além disso, o Anexo IV, Apêndice VII 

trata do Pacote de Serviços Referencial da UAI 

apresentando os serviços garantidos e os potenciais. 

Qual a representatividade de cada órgão/serviço nos 

atendimentos? 

 

 

 

Item 4.1 do 

Anexo V – 

Sistema de 

reequilíbrio 

econômico 

financeiro 

Entendemos que a referencia feita no item 4.1 a tabela 

constante no anexo III seja item 3.5 ao invés de 4.4, 

pois não existe item 4.4 no anexo III do edital. 

Nosso entendimento está correto? 

Sim. Onde se lê: "4.1. Na hipótese em que o total da 

DEMANDA AJUSTADA para cada período de 2 (dois) 

anos apresente-se superior à 50% (cinquenta por cento) 

da DEMANDA PROJETADA TOTAL para o mesmo 

período, conforme tabela constante no item 4.4 do 

ANEXO III do EDITAL, as PARTES poderão optar 

pela REVISÃO DO CONTRATO, ou, 

consensualmente, pela sua extinção, assegurado à 

CONCESSIONÁRIA, nesse último caso, o pagamento 

de indenização nos termos do ANEXO I". Leia-se: "4.1. 

Na hipótese em que o total da DEMANDA AJUSTADA 

para cada período de 2 (dois) anos apresente-se superior 

à 50% (cinquenta por cento) da DEMANDA 

PROJETADA TOTAL para o mesmo período, 

conforme tabela constante no item 3.5 do ANEXO III 

do EDITAL, as PARTES poderão optar pela REVISÃO 

DO CONTRATO, ou, consensualmente, pela sua 

extinção, assegurado à CONCESSIONÁRIA, nesse 
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último caso, o pagamento de indenização nos termos do 

ANEXO I". 

Item 4.1 do 

Anexo V – 

Sistema de 

reequilíbrio 

econômico 

financeiro 

No item 4.1 do Anexo V – Sistema de reequilíbrio 

econômico financeiro é previsto que:  

“4.1.Na hipótese em que o total da DEMANDA 

AJUSTADA para cada período de 2 (dois) anos 

apresente-se superior à 50% (cinquenta por cento) da 

DEMANDA PROJETADA TOTAL para o mesmo 

período, conforme tabela constante no item 4.4 do 

ANEXO III do EDITAL, as PARTES poderão optar 

pela REVISÃO DO CONTRATO, ou, 

consensualmente, pela sua extinção, assegurado à 

CONCESSIONÁRIA, nesse último caso, o pagamento 

de indenização nos termos do ANEXO I.” 

O entendimento não está correto. Nos termos do item 

2.1.4 do Anexo III, será paga a PARCELA ANUAL 

COMPLEMENTAR à CONCESSIONÁRIA, caso o 

número real de ATENDIMENTOS da UAI seja, em 

qualquer ano da CONCESSÃO depois da entrada em 

funcionamento pleno do COMPLEXO UAI PRAÇA 

SETE, inferior a 70% (setenta por cento) da 

DEMANDA PROJETADA TOTAL ou da DEMANDA 

AJUSTADA. 

Entendemos que a expressão correta para esta frase 

seria ao invés de superior ser inferior, pois o restante 

do parágrafo assegura à Concessionária indenizações 

ou até mesmo a extinção do contrato, que no caso faria 

sentido caso houvesse um redução expressiva da 

demanda ao ponto de ser inferior à 50% da 

DEMANDA PROJETADA TOTAL para um período 

de 2 (dois) anos de DEMANDA AJUSTADA. 

Nosso entendimento está correto? 

Anexo IV -

SIGGMO 

A concessionária poderá utilizar os móveis, utensílios 

e equipamentos existentes na Unidade UAI Praça Sete 

de Dezembro para operação durante o período de vida 

útil dos mesmos e/ ou prazo de execução do contrato? 

Caso negativo, o PODER CONCEDENTE entregará 

os imóveis livres e desimpedidos  de obstrução para 

inicio da implantação por parte da Concessionária? 

Os mobiliários e divisórias não serão cedidos a 

Concessionária e, portanto, não poderão ser utilizados 

pela mesma. Conforme definido no ANEXO IV, 

subitem 2.5.2, deverá ser considerado dentro da 

mobilização o prazo para desocupação de cada prédio, 

que terá sua execução sob responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA de acordo com a orientação do 

PODER CONCEDENTE. Para a desocupação de cada 

edifício será indicado, pelo PODER CONCEDENTE, 

local dentro da região metropolitana de Belo Horizonte 

(2.5.2, i, Anexo IV). 

7.5 e 14.1, 1 

Edital 

Em que pese o item 7.5 determinar que a realização de 

Visita Técnica não é condição necessária à 

participação na licitação, seguindo o prescrito na Lei 

nº 8666/93 e a melhor interpretação conferida pelos 

Tribunais de Contas, constata-se uma contradição 

contida no inciso I do Modelo de Declaração que 

deverá ser utilizado para a apresentação da Proposta 

Comercial, prevista no item 14.1. Neste ponto do 

Edital é exigido que a  Licitante apresente declaração 

afirmando ter pleno conhecimento do local e das 

condições e exigências de execução dos trabalhos, ou 

seja, para esta declaração não ser considerada falsa a 

O entendimento está incorreto. De acordo com o item  

14.2.1 do Edital, a realização de projeções e estudos 

próprios de viabilidade descritos no item 14.2 ocorrerão 

à conta e risco de cada PROPONENTE, não ensejando 

hipótese de reequilíbrio econômico-financeiro ao 

CONTRATO. A concessionária deverá seguir os 

parâmetros estabelecidos no anexo IV - SISTEMA DE 

IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, GERENCIAMENTO, 

MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS UAIS.  
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licitante terá que realizar visita no local onde será 

realizada a execução contratual.  Pelo exposto, 

entendemos que a visita técnica não é obrigatória, de 

sorte que, considerando que o trecho mencionado da 

declaração contraria a legislação, tal como confirmado 

pelo item 7.5 mencionado, tal disposição deverá ser 

revista pela Comissão e desconsiderado pelos 

licitantes. Nosso entendimento está correto? 

8.3 do 

Edital 

A inexistência de um limite no número de integrantes 

no consórcio contribui com a redução da competição 

na licitação e o constitui incentivo ao conluio entre os 

potenciais interessados, visto que, em última análise, 

todos os possíveis interessados poderiam se unir em 

um único consórcio. Não há dúvidas que a ocorrência 

do relatado poderá trazer graves prejuízos ao Poder 

Concedente e ao interesse público, com a redução dos 

valores ofertados e redução dos ganhos para o Poder 

Público. O Entendimento está incorreto.  O art. 33 da Lei 

8666/93 não impede a participação de consórcios sem 

número máximo ou mínimo, com fundamento na ampla 

participação dos licitantes no certame. 

A permissão para que as licitantes se unam em 

consórcio volta-se à ampliação do espectro de 

potenciais interessados e aumentar a competitividade 

do certame, objetivo que não é atingido se não há a 

limitação razoável do número de consorciados.  

Considerando as diferentes expertises exigidas para a 

execução da PPP e o número de sociedades aptas a tal 

execução, sugere-se a fixação de um máximo de 

participantes de um único consórcio evitando a 

concentração não razoável e contrária à concorrência. 

Nosso entendimento está correto? 
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8.7 do edital 

Considerando a importância da aferição da capacidade 

técnica das licitantes, entendemos que a regra de 

utilização dos atestados na proporção da participação 

da empresa no consórcio deve ser utilizada também 

para fins de qualificação técnica, não apenas para a 

qualificação econômico-financeira, caso contrário 

pode ser incluída empresa consorciada com baixa 

participação societária, porém com todos os atestados 

de qualificação técnica, gerando insegurança ao Poder 

Concedente quanto à efetiva capacidade do consórcio 

licitante. Nosso entendimento está correto? 

Conforme o Art. 33, da Lei 8666/93, quando permitida 

na licitação a participação de empresas em consórcio, 

observar-se-ão as seguintes normas: [...] "III - 

apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 

desta Lei por parte de cada consorciado, admitindo-se, 

para efeito de qualificação técnica, o somatório dos 

quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de 

qualificação econômico-financeira, o somatório dos 

valores de cada consorciado, na proporção de sua 

respectiva participação, podendo a Administração 

estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% 

(trinta por cento) dos valores exigidos para licitante 

individual, inexigível este acréscimo para os consórcios 

compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas 

empresas assim definidas em lei;". Portanto o 

entendimento está incorreto, pois a lei é expressa em 

dizer sobre o somatório dos valores de cada consorciado 

somente na qualificação econômico-financeira. 

13.8 do 

edital 

Considerando que já é habitual a apresentação de 

apólices de seguro garantia em meio digital, seguindo 

procedimentos e normas da SUSEP, dispensando-se, 

assim, a comprovação da assinatura dos 

administradores da sociedade emitente, entendemos 

que será admitida a utilização de seguro-garantia em 

documento com certificação digital. Confirma nosso 

entendimento? 

A forma da apólice de seguro-garantia deverá observar 

as condições vigentes estipuladas pela Superintendência 

de Seguros Privados – SUSEP, órgão vinculado ao 

Ministério da Fazenda. 

14.1, 2 do 

edital 

Considerando que os quantitativos apresentados pelos 

licitantes não poderão ser vinculativos, nem 

assegurados pelo Poder Concedente, solicitamos que 

seja esclarecida a demanda verificada mensal nos 

últimos 12 meses, nas 6 unidades UAI já em atividade, 

segregadas por serviço prestado aos respectivos 

usuários, de modo que as projeções realizadas pelas 

licitantes possam ter maior aderência à realidade e, 

portanto, contribuirão com a segurança e estabilidade 

da relação. Confirma-se este entendimento? 

O entendimento está incorreto. De acordo com o Edital, 

no item 14.1, no QUADRO 1: Projeções de demanda 

por ano, o  quadro não vincula o PODER 

CONCEDENTE, não cabendo a este assegurar a 

ocorrência dos quantitativos de demanda apresentados 

pelo PROPONENTE.  Para o preenchimento do quadro, 

o PROPONENTE poderá considerar estudos e projeções 

próprias de demanda ou utilizar, a sua conta e risco, as 

projeções contidas no ANEXO III deste EDITAL. 
Tem-se certo que a falta de informações dessa 

natureza contribuir contra o princípio de boa-fé da 

Administração e de busca pelo equilíbrio das relações 

contratuais e a melhor prestação de serviços públicos 

aos usuários. 
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15.3.1,10 

do edital 

A alínea “b” do modelo apresentado no item 

15.3.1,10,  apresenta declaração de que a licitante, 

antes do início do segundo ano de vigência do 

CONTRATO, organizará a SPE no formato de 

sociedade anônima e que a abertura de seu capital será 

feita na forma prevista no CONTRATO. 

Considerando que o presente contrato não regula 

valores demasiados elevados e a abertura de capital é 

altamente custosa à SPE, bem como (e 

principalmente) pelo fato de que o Edital prescreve ser 

esta uma opção da Concessionária no seu item 22.9, 

não havendo nenhuma disposição no CONTRATO em 

sentido diverso, entendemos que a SPE não está 

forçada a cumprir tal obrigação, devendo ser ela 

desconsiderada e excluída pela Comissão de 

Licitações. Nosso entendimento está correto? 

O entendimento está correto. De acordo com o item 

22.9 do Edital, a SPE poderá assumir a forma de 

companhia aberta, com valores mobiliários, admitida a 

negociação no mercado.   

20.2, II do 

edital 

O inciso II do item 20.2 estabelece a aplicação de 

multa correspondente a 1% do valor da proposta 

comercial do Adjudicatário. Considerando que o valor 

que deverá constar da proposta comercial será o VPA 

proposto, conforme modelo constante no item 14.1, a 

multa a ser eventualmente aplicada corresponderia a 

1% do VPA? 

A proposta comercial consiste na apresentação do VPA, 

que, conforme previsto no Edital, no item 14.7.1, o 

PROPONENTE deverá propor um VPA o qual será 

utilizado para fins da avaliação de sua PROPOSTA 

COMERCIAL. Caso a referida PROPOSTA 

COMERCIAL corresponda à vitoriosa do certame, o 

VPA será utilizado para fins de cálculo da 

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, conforme 

definido no MECANISMO DE PAGAMENTO de que 

trata o ANEXO III do EDITAL. Dessa forma, será com 

base no valor total do contrato. 

22.7.2 do 

edital 

Dentre as diferenças definidoras dos tipos societários 

previstos no ordenamento jurídico brasileiro encontra-

se, em destaque, a definição da extensão da 

responsabilidade dos sócios perante a atuação da 

sociedade. Nesta toada, nas sociedades personificadas 

e nos tipos societários mais utilizados, a sociedade é 

uma pessoa jurídica distinta dos sócios, com 

capacidade jurídica de contrair direitos e obrigações 

independentemente de seus sócios, bem como apta a 

responder diretamente por seus atos. Logo, por regra, 

a responsabilidade direta dos sócios pelas obrigações 

contraídas pela sociedade ficará adstrita ao tipo 

societário adotado, ao passo que, excepcionalmente, 

poderá extrapolar a limitação societária desde que 

confirmada a desconsideração da personalidade 

jurídica da sociedade. 

 

A Lei nº 11.079/2004, em seu artigo 9º, dispõe que 

deverá ser constituída sociedade de propósito 

específico, e que, por sua vez, será a responsável por 

implantar e gerir o objeto da parceria. Ademais, cumpre 

destacar que, nos termos do art. 265 do Código Civil, a 

solidariedade poderá resultar da lei ou da vontade das 

partes. O Poder Concedente determinou, previamente, 

por meio do Edital, que a SPE deveria ser constituída na 

forma de sociedade anônima. No entanto, ao 

adjudicatário não se vislumbra a possibilidade de não 

integralização do capital social subscrito, já que a SPE 

constituída será exclusivamente responsável pela 

implantação e gestão do objeto da parceria. A 

responsabilidade solidária entre os sócios na 

integralização do capital social subscrito da sociedade 

anônima se faz necessária para que o objeto da parceria 

seja executado e, por conseguinte, não reste frustrado o 

procedimento licitatório. 

Apesar disto, embora o item 22.1 determine a 

necessidade de a SPE ser constituída sob a forma de 

sociedade anônima, o item 22.7.2 prevê a 

responsabilização solidária dos acionistas pela 
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integralização do seu capital social. 

Não obstante, tem-se certo que nas sociedades por 

ações inexiste a regra de solidariedade quanto aos 

valores subscritos e não integralizados, sendo esta 

disposição própria aplicada apenas às sociedades 

limitadas. No caso das sociedades por ações, nos 

termos do artigo 1º da Lei Federal nº 6.404/1976, a 

responsabilidade de cada sócio ou acionista é limitada 

ao preço da emissão das ações subscritas ou 

adquiridas:“Art. 1º. A companhia ou sociedade 

anônima terá o capital dividido em ações e a 

responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada 

ao preço da emissão das ações subscritas ou 

adquiridas”.  

Nesse sentido, entende-se equívoca, para não se dizer 

ilegal, a regra constante do item 22.7.2 do Edital, uma 

vez que a SPE a ser constituída é sociedade por ações, 

para a qual se aplicam as seguintes regras: (i) é uma 

sociedade distinta dos sócios; (ii) a responsabilidade 

dos sócios é limitada ao preço da emissão das ações 

subscritas ou adquiridas; e (iii) a desconsideração da 

personalidade jurídica é medida excepcional, apenas 

nas situações previstas pela Lei. Em vista do descrito, 

entende-se que o item 22.7.2 deve ser interpretado em 

atenção ao regime jurídico societário aplicado às 

sociedades por ações, ou seja, (i) a responsabilidade 

dos sócios só será acionada na hipótese de a SPE, 

ainda que na fase de integralização do capital social, 

não tiver patrimônio suficiente para o adimplemento 

das obrigações da Concessionária; e (ii) a 

responsabilidade dos sócios será limitada, para cada 

um deles, ao preço da emissão das ações subscritas ou 

adquiridas, inexistindo solidariedade de um para com 

o outro quanto aos valores não aportados à sociedade. 

Confirma-se este entendimento? Em vista disto, deve 

prevalecer a obrigação constante do item 22.1 e ser 

desconsiderada a do item 22.7.2? 

Em caso negativo, estamos entendendo que o item 

22.7.2 do Edital está prevendo uma hipótese de 

responsabilidade dos sócios da sociedade anônima, 

como é o caso da SPE, que não está previsto na Lei 

Federal nº 6.404/1976. O entendimento está correto? 
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Ademais, em se confirmando a regra do item 22.7.2, 

pode-se dizer que responsabilidade solidárias dos 

sócios da SPE só será acionada após a 

desconsideração da personalidade jurídica da SPE, ao 

passo que, com fundamento no artigo 1º da Lei 

Federal nº 6.404/1976, a responsabilidade de cada 

sócio será restrita, para cada um deles, na mesma 

proporção do capital subscrito e não integralizado, 

garantindo a isonomia entre eles e afastando eventual 

burla à qualificação econômico-financeira 

demonstrada por cada sócio, individualmente, na fase 

de habilitação. O entendimento está correto? 

Item 4 do 

Anexo V  – 

Sistema de 

reequilíbrio 

econômico 

financeiro 

De acordo com os documentos da licitação, é 

garantida à CONCESSIONÁRIA a DEMANDA 

PROJETADA de 70% até o primeiro ano do 

CONTRATO e, após esse primeiro ano, a demanda 

passará a ser DEMANDA AJUSTADA, calculada 

com base no número de atendimentos realizados no 

ano anterior. Portanto, de acordo com os documentos 

da licitação, a DEMANDA PROJETADA poderá ser 

sensivelmente reduzida, para menos de 70%, porque, 

afinal de contas, no primeiro ano do CONTRATO, a 

demanda será determinada pelos ÓRGÃOS 

PARCEIROS. Logo, a CONCESSIONÁRIA não tem 

nenhum controle sobre demanda efetiva, tampouco 

tem garantia de remuneração e de amortização dos 

investimentos durante todo o período de vigência do 

CONTRATO, o que certamente gerará desequilíbrio 

econômico-financeiro, desconto na remuneração e 

penalidade. Em razão do exposto, é certo não ser 

possível à elaboração de um Plano de Negócios 

seguro, com projeções previsíveis de despesas e 

receitas, vez que os valores de investimentos previstos 

considerarão uma remuneração decorrente de uma 

demanda mínima conhecida, não a situação real a ser 

ajustada a depender da definição de atendimento dos 

Órgãos Parceiros, que poderão limitar em muito sua 

disponibilidade, por exemplo. A LICITANTE, nesse 

sentido, não reúne condições de elaborar a sua 

PROPOSTA COMERCIAL com veracidade e garantia 

de retorno dos investimentos. Aliás, nenhuma 

LICITANTE terá condições de elaborar PROPOSTA 

COMERCIAL, o que acabará gerando uma disputa 

absolutamente anti-isonômica, ferindo os princípios 

regentes das licitações, principalmente os artigos 3º, 

caput e 45, caput da Lei Federal nº 8.666/93.  Em 

razão do descrito, entende-se que esta Cláusula em 

questão ser excluída da Minuta do Contrato, sendo 

mantida uma base certa e segura de demanda mínima 

projetada para remuneração da Concessionária ao 

Não, o entendimento está incorreto. Com relação a 

repartição de riscos, estabelece o inciso VI, art. 4º e 

inciso III, art. 5° da Lei de PPPs: 

Art. 4o Na contratação de parceria público-privada 

serão observadas as seguintes diretrizes: 

(...) VI – repartição objetiva de riscos entre as partes; 

(...) 

Art. 5° As cláusulas dos contratos de parceria público-

privada atenderão ao disposto no art. 23 da Lei 8.987, 

de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo 

também prever: 

(...) III – a repartição de riscos entre as partes, inclusive 

os referentes a caso fortuito, força maior, fato do 

príncipe e álea econômica extraordinária (...). 

Dessa forma, de acordo com o item 2.1.16 e 2.1.17 do 

Anexo III, as PARCELAS COMPLEMENTARES 

ANUAIS subsequentes à parcela de que trata o item 

2.1.14 do Anexo III, somente serão devidas caso a 

DEMANDA REAL do ano a que se refere tiver sido 

inferior a 70% (setenta por cento) da DEMANDA 

AJUSTADA para aquele ano. 



 

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

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 044/2014 

 

 
PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

PÁGINA 15 DE 28 

longo do período de Contratação, no mínimo por 

tempo suficiente para ressarcimentos dos 

investimentos previstos e a maturação do 

empreendimento. Confirma este entendimento? 

8.1, II e 

15.3.1 do 

edital 

 

O item 8.1 do Edital prevê a necessidade de as 

licitantes que participarem da licitação sob a forma de 

consórcio apresentarem “instrumento de 

compromisso, público ou particular, de constituição de 

CONSÓRCIO, subscrito pelas consorciadas, por meio 

de seus representantes legais investidos de poderes 

para tanto, conforme modelo previsto no item PARTE 

III –15.3.115.3.1, número 10, (a)”(sic). Todavia, ao 

consultar o modelo indicado no item 15.3.1, número 

10, (a), verifica-se a exigência de apresentação de um 

“Termo de Constituição de CONSÓRCIO, 

devidamente registrado no órgão competente ou 

Termo de Compromisso de Constituição de SPE”. 

 

Portanto, constata-se uma incompatibilidade entre as 

duas disposições, visto que apresentam exigências 

distintas. 

 

A Lei nº 8.987/95, legislação aplicável a presente 

licitação, prevê em seu art. 19, I, que as licitantes que 

participarem como consórcio deverão apresentar 

comprovação de compromisso, público ou particular, 

de constituição de consórcio, subscrito pelas 

consorciadas. Observa-se ainda a possibilidade de o 

Edital determinar que o licitante vencedor se constitua 

em empresa antes da celebração do contrato, de 

acordo com o art. 20 do mesmo diploma. Em vista 

disto, entendemos que a interpretação do texto do 

edital deve ser o de admitir a apresentação apenas de 

compromisso, público ou particular, de constituição de 

Consórcio, subscrito pelas consorciadas, sem a 

obrigação de qualquer registro deste instrumento. 

Nosso entendimento está correto? 

 

Conforme o item 15.3.1, "a", número 10, do edital, no 

caso de empresas reunidas em CONSÓRCIO, deverá ser 

apresentada todos os documentos equivalentes aos 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos dos 

PROPONENTES e, adicionalmente: (a) Termo de 

Constituição de CONSÓRCIO, devidamente registrado 

no órgão competente ou Termo de Compromisso de 

Constituição de SPE, firmado de acordo com as leis 

brasileiras e subscrito pelos consorciados. Essa é a 

referência citada no item 8.1, II, do edital. 
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Cláusula 

41.20.20 da 

Minuta do 

Contrato 

Estabelece a cláusula em apreço que considerar-se-á 

infração grave, passível de multa no valor de 0,05% 

do VALOR DO CONTRATO, se a 

CONCESSIONÁRIA ultrapassar os quantitativos de 

atendimento estabelecidos pelos ÓRGÃOS 

PARCEIROS, ou seja, que a CONCESSIONÁRIA 

será penalizada caso atenda mais cidadãos do que 

aquele número determinado pelos ÓRGÃOS 

PARCEIROS. Estamos entendendo que essa previsão 

de penalidade representa um grave risco assumidos 

pela CONCESSIONÁRIA, seja pelo falto de distorcer 

toda a lógica do sistema de contratação de parcerias 

público-privadas, uma vez que coloca sob a 

Concessionária um risco de (i) ser penalizado pelo 

descontentamento do particular que procurar o 

serviços, pois, sem qualquer influência, terá que 

apontar a impossibilidade de atendimento em razão de 

decisão exclusiva do ÓRGÃO PARCEIRO; (ii) resulta 

numa obrigatória e impositiva redução de demanda em 

razão da impossibilidade de o atendimento ser 

concretizado, vez que dependente, em último grau, da 

disponibilidade do ÓRGÃO PARCEIRO; bem como 

representa um desserviço à sociedade, porque é o 

mesmo que afirmar que os cidadãos têm à disposição 

os serviços do UAI Praça Sete, mas não serão 

atendidos pela CONCESSIONÁRIA, porque a 

CONCESSIONÁRIA só poderá atender o número 

determinado pelos ÓRGÃOS PARCEIROS.  Em 

suma, essa disposição coloca sob risco da 

concessionária, ou o não recebimento dos valores 

necessários, por redução demanda sem seu controle, 

ou penalização por receber e atender o cidadão em 

virtude de restrição imposta unilateralmente pelo 

Órgão Parceiro. Em vista do exposto, entende-se 

adequada a exclusão da Cláusula 41.20.20. Confirma 

este entendimento? 

Não, o entendimento está incorreto. De acordo com o 

item 20.5.1 do contrato, a prestação dos SERVIÇOS 

UAI será vinculada à capacidade operacional dos 

ÓRGÃOS PARCEIROS, logo caberá a 

CONCESSIONÁRIA respeitar as diretrizes dos 

ÓRGÃOS PARCEIROS no que tange aos horários de 

agendamento, atendimentos exclusivamente agendados, 

fluxos e procedimentos padronizados, quantitativos pré-

definidos pelo órgão detentor do serviço de acordo com 

a sua capacidade de absorção da demanda.  
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5.3.b e 12.2 

da Minuta 

do Contrato 

Entende-se que a concessionária está prévia e 

expressamente autorizada a fazer qualquer uma das 

atividades acessórias descritas na Cláusula 12.2 do 

Contrato, estando atendido o disposto no item 5.3.b do 

Contrato. Confirma este entendimento?   

O entendimento está incorreto. Sobre as atividades 

acessórias, estabelece o Anexo I: "5.3 A 

CONCESSIONÁRIA poderá exercer outras atividades 

empresariais ligadas aos SERVIÇOS UAI, tais como 

projetos associados ou serviços acessórios e 

complementares, desde que: 

a) não acarretem prejuízo à execução regular dos 

SERVIÇOS UAI; 

b) sejam prévia e expressamente aprovadas pelo 

PODER CONCEDENTE; 

c) as receitas auferidas serão repartidas nos termos deste 

CONTRATO, sendo que a parcela cabível ao PODER 

CONCEDENTE poderá ser descontada dos pagamentos 

devidos à CONCESSIONÁRIA; e 

d) sejam as receitas provenientes das atividades 

acessórias ou complementares contabilizadas de forma 

segregada das atividades diretamente relacionadas aos 

SERVIÇOS UAI. 

5.4 As atividades de que trata a subcláusula 5.3deverão 

representar serviços úteis e compatíveis com as UAI, 

cabendo à CONCESSIONÁRIA demonstrar essa 

compatibilidade de forma irrefutável. 

5.4 da 

Minuta do 

Contrato 

A cláusula 5.4 determina que as atividades 

empresariais ligadas aos Serviços UAI deverão ser 

“úteis e compatíveis com as UAI”, podendo ser 

excluídas atividades que o Poder Concedente entenda 

- mesmo que arbitrária e injustificadamente – não útil 

ou compatível com o UAI. Tendo em vista o elevado 

grau de subjetivismo inerente a esta definição e a 

necessidade de segurança das licitantes na formulação 

de sua proposta comercial, faz-se necessária a prévia 

definição o que está abrangido na mencionada 

expressão. Confirma este entendimento? 

Não confirma o entendimento. De acordo com o item 

5.4, caberá a CONCESSIONÁRIA demonstrar a 

compatibilidade de forma irrefutável das atividades 

acessórias representarem serviços úteis e compatíveis 

com as UAI. 

7.1 da 

Minuta do 

Contrato 

A responsabilização da Concessionária nos termos 

previstos na cláusula 7.1 ocorrerá apenas nos casos em 

que seja confirmada a culpa ou o dolo da 

Concessionária. Nosso entendimento está correto? 

A responsabilização da Concessionária por parte do 

Poder Concedente sempre respeitará os preceitos legais 

e os princípios constitucionais da legalidade, e, quando 

for o caso, a ampla defesa e do contraditório. 

11.2.2 da 

Minuta do 

Contrato 

Considerando o subjetivismo da expressão “atividade 

que não seja estritamente necessária à continuidade de 

serviços públicos essenciais ou à utilização pública de 

infraestrutura existente”, questiona-se: quais 

atividades estão contempladas por esta expressão? 

Aquelas atividades que não seja completamente 

necessária à continuidade de serviços públicos 

essenciais ou à utilização pública de infraestrutura 

existente. 
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13.3 e 

13.3.3.1 da 

Minuta do 

Contrato 

Considerando que a cláusula 13.3. prevê apenas a 

necessidade de a Concessionária informar ao Poder 

Concedente sobre a contratação de terceiros para a 

prestação de serviços para o desenvolvimento de 

atividades inerentes, acessórias ou complementares à 

execução do Contrato, entendemos que não existe a 

necessidade de aprovação prévia pelo Poder 

Concedente sobre qualquer contratação realizada pela 

Concessionária, como equivocamente menciona a 

cláusula 13.3.3.1. Em razão disto, entendemos que 

houve um equívoco na cláusula 13.3.3.1, devendo esta 

ser revista e retirada do Contrato, afastando a aparente 

contradição para com a Cláusula 13.3, não sendo 

necessária qualquer aprovação prévia pelo Poder 

Concedente. Nosso entendimento está correto? 

O entendimento está incorreto. A cláusula 13.3 do 

Contrato prevê expressamente que a Concessionária 

deverá solicitar aprovação prévia ao Poder Concedente. 

13.4 da 

Minuta do 

Contrato 

Qual o fundamento existente para estender a 

necessidade de submissão e aprovação do Poder 

Concedente aos contratos, convênios, acordos ou 

ajustes celebrados entre a Concessionária e acionistas 

pertencentes indiretamente ao grupo controlador, 

empresas controladas ou coligadas? Entendemos que 

esta necessidade não traz quaisquer benefícios à 

execução do Contrato, nem a nenhuma das partes, 

sendo completamente desnecessária. Nosso 

entendimento está correto? 

O entendimento está incorreto. De acordo com o item 

13.4, serão submetidos ao exame e à aprovação do 

PODER CONCEDENTE os contratos, convênios, 

acordos ou ajustes celebrados entre a 

CONCESSIONÁRIA e acionistas pertencentes direta ou 

indiretamente ao seu grupo controlador, empresas 

controladas ou coligadas, bem como os celebrados com: 

a) pessoas físicas ou jurídicas que, juntamente com a 

CONCESSIONÁRIA, façam parte, direta ou 

indiretamente, de uma mesma empresa controlada; e 

b) pessoas físicas ou jurídicas que tenham diretores ou 

administradores comuns à CONCESSIONÁRIA. 

13.8 da 

Minuta do 

Contrato 

Entendemos que a responsabilização da 

Concessionária nos termos previstos na cláusula 13.8 

será ensejada apenas nos casos em que se verificar 

culpa ou dolo da Concessionária. Nosso entendimento 

está correto? 

A responsabilização da Concessionária por parte do 

Poder Concedente sempre respeitará os preceitos legais 

e os princípios constitucionais da legalidade, e, quando 

for o caso, a ampla defesa e do contraditório. 

16.2 e 16.5 

da Minuta 

do Contrato 

A necessidade de prévia autorização do Poder 

Concedente para a transferência da Concessão quando 

de forma indireta pelos controladores implica em 

desnecessária burocracia que poderá implicar em 

dificuldades na execução da concessão ao longo de 

todo o prazo do contrato, bem como extrapola a 

previsão constante do art. 27, da Lei nº 8.987/95. Em 

vista das claras dificuldades geradas, qual o 

fundamento para tal procedimento? 

A Lei nº 8.987/95, no seu art. 1o estabelece que as 

concessões de serviços públicos e de obras públicas e as 

permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos 

termos do art. 175 da Constituição Federal, por aquela 

Lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas 

dos indispensáveis contratos. Ademais, tem-se que o art. 

27, que estabelece que a transferência de concessão ou 

do controle societário da concessionária sem prévia 

anuência do poder concedente implicará a caducidade 

da concessão, abrange ambas as espécies de 

transferência, direta e indireta. 
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16.6 e 

16.6.2 da 

Minuta do 

Contrato 

As condições a serem observadas para a assunção do 

controle da concessionária por seus financiadores 

devem ser estipuladas previamente, sob risco de 

inviabilizar o próprio financiamento, visto que os 

financiadores poderão não aceitar se expor a um risco 

como este. Entendemos que a correta aplicação do art. 

27, § 2º, da Lei nº 8.987/95 implica na definição 

prévia das condições a serem observadas. Isto implica 

que a autorização do Poder Concedente deverá ser 

concedida com o mero cumprimento das condições 

previstas no item 16.6.1 e 16.6.2., não sendo cabível 

qualquer discricionariedade do Poder Concedente para 

este ato. Nosso entendimento está correto? 

Não está correto. Conforme o art. 27, § 2º, da Lei nº 

8.987/95 (Lei de Concessões), cabe ao poder 

concedente autorizar a assunção do controle da 

concessionária por seus financiadores para promover 

sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade 

da prestação dos serviços. A autorização para a 

transferência do controle da concessionária para os 

financiadores dependerá da avaliação dos itens 16.6.1 e 

16.6.2, e sua subcláusula, bem como da avaliação dos 

parâmetros legais pertinentes e das condições expressas 

nos contratos de financiamento. 

16.6 e 17.5 

da Minuta 

do Contrato 

Entendemos que há clara contradição entre o disposto 

na cláusula 16.6 e 17.5, visto que a necessidade de 

autorização prévia prevista na cláusula 16.6 pode 

inviabilizar a aplicação da cláusula 17.5, devendo 

prevalecer o entendimento quanto à desnecessidade de 

autorização prévia. Nosso entendimento está correto? 

Não está correto. Os itens 16.6 e 17.5 tratam de 

hipóteses distintas, somente no caso previsto no item 

17.5 que não haverá a necessidade de prévia autorização 

pelo PODER CONCEDENTE. 

16.6.5 da 

Minuta do 

Contrato 

Entendemos que as diligências que poderão ser 

promovidas pela Concessionária não poderão 

corresponder a arbitrariedades nem prejudicar a livre 

iniciativa, respeitando-se os direitos da Concessionária 

e de seus controladores, restando restrita sob o objeto 

do contrato de PPP. Em vista disto, quais diligências 

poderão ser realizadas pelo Poder Concedente? 

As diligências que poderão ser realizadas pelo Poder 

Concedente serão no intuito de buscar subsídios para a 

análise do pedido constante no item 16.6.4, que diz que 

o pedido para a autorização da transferência do controle 

deverá ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por 

escrito, pela CONCESSIONÁRIA ou pelo(s) 

FINANCIADORE(S), conforme o caso, contendo a 

justificativa para tanto, bem como elementos que 

possam subsidiar a análise do pedido, tais como: 

I. Cópias de ata de reunião de sócios ou acionistas da 

CONCESSIONÁRIA; 

II. Correspondências; 

III. Relatórios de auditoria; e 

IV. Outros documentos pertinentes. 

16.8 da 

Minuta do 

Contrato 

Entendemos que a previsão contida no item 16.8, 

quanto ao dever de comunicação sobre qualquer 

modificação no estatuto social, é excessivamente 

ampla, impondo dificuldades e burocracias 

completamente desnecessárias para a execução da 

concessão. Em vista das claras dificuldades geradas, 

acredita-se adequada a restrição do texto, limitando-o 

a aspectos de cisão, fusão, transformação e 

incorporação. Confirma nosso entendimento? 

O entendimento está errado. O item 16.8 estabelece que 

a CONCESSIONÁRIA deverá submeter à prévia 

autorização do PODER CONCEDENTE qualquer 

modificação no respectivo estatuto social, durante todo 

o período da CONCESSÃO, especialmente no que se 

refere à cisão, fusão, transformação e incorporação. 
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16.10 da 

Minuta do 

Contrato 

A redação utilizada é excessivamente ampla e 

subjetiva. Desse modo, acredita-se relevante a 

definição prévia de quais operações societárias devem 

ser informadas, evitando contratempos entre as partes. 

Ademais, em vista da amplitude dos termos, crê-se 

relevante a definição do que se compreende por 

“prejudicar significativamente o cumprimento das 

obrigações e deveres das sociedades perante a 

Concessionária”, evitando arbitrariedades por parte do 

Poder Concedente. Confirma nosso entendimento? Se 

sim, o que se entende por “prejudicar 

significativamente o cumprimento das obrigações e 

deveres das sociedades” e quais são as “operações 

societárias” que a Concessionária tem o dever de 

informar ao Poder Concedente? 

O entendimento está incorreto. Segundo o item 16.10, a 

CONCESSIONÁRIA tem o dever de informar ao 

PODER CONCEDENTE sobre a realização de 

operações societárias envolvendo sociedades que nela 

detenham participações, quando tais operações puderem 

afetar ou prejudicar expressivamente o cumprimento das 

obrigações e deveres dessas sociedades perante a 

CONCESSIONÁRIA, como no caso da existência de 

capital a integralizar. 

Segundo o item 16.10, a CONCESSIONÁRIA tem o 

dever de informar ao PODER CONCEDENTE sobre a 

realização de operações societárias envolvendo 

sociedades que nela detenham participações, quando 

tais operações puderem afetar ou prejudicar 

expressivamente o cumprimento das obrigações e 

deveres dessas sociedades perante a 

CONCESSIONÁRIA, como no caso da existência de 

capital a integralizar. 

17.5 e 17.6 

20.3 da 

Minuta do 

Contrato 

Entendemos haver contradição entre as cláusulas 17.5 

e 17.6, salvo se esta última for lida como exceção à 

primeira, o que prejudicaria enormemente a 

possibilidade de utilização das ações da SPE como 

garantia ao financiamento da Concessionária. Ou seja, 

caso a Concessionária só possa dar em garantia de 

financiamentos, ou como contra garantia de 

operações, o montante de ações que não 

corresponderem ao controle da Concessionária 

dificilmente essa garantia será considerada pelos 

financiadores, razão pela qual se entende pertinente e 

relevante ao melhor preço à concessão a exclusão do 

disposto no item 17.6 do Contrato, permitindo que a 

concessionária oferte todas as ações em garantia ao 

futuro financiador. Nosso entendimento está correto?   

Nas modalidades concessão comum e concessão 

patrocinada, a remuneração do concessionário vincula-

se diretamente à demanda verificada na utilização dos 

serviços previstos. Ou seja, a natureza dessas 

modalidades contratuais permite a alocação do risco 

de demanda ao parceiro privado. No entanto, o 

presente contrato trata de modalidade 

substancialmente distinta, de concessão 

administrativa, a qual corresponde a contrato de 

prestação de serviços de que a Administração Pública 

seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva 

execução de obra ou fornecimento e instalação de bens 

– retirando do Concessionário, por sua própria 

natureza, qualquer possível risco constante da 

inexistente relação com o usuário do serviço público.  

O entendimento está incorreto. A cláusula 17.6 consiste 

em exceção à previsão estabelecida na cláusula 17.5 

Não, o entendimento está errado. O item 20.3 do Anexo 

I - Minuta do Contrato diz que o dever de atendimento 

da DEMANDA REAL não exclui a possibilidade de o 

PODER CONCEDENTE atendê-la por meios próprios 

em razão da ausência do direito à exclusividade da 

CONCESSIONÁRIA sobre os SERVIÇOS UAI.O 

Anexo III - Pagamento da Concessionária e Sistemas de 

Incentivo – PACS prevê o compartilhamento de risco de 

demanda, sendo que o item 2.1.4 trata da Parcela Anual 

Complementar, que remunera a CONCESSIONÁRIA, 

caso o número real de ATENDIMENTOS da UAI seja, 

em qualquer ano da CONCESSÃO depois da entrada 

em funcionamento pleno do COMPLEXO UAI PRAÇA 

SETE, inferior a 70% (setenta por cento) da 

DEMANDA PROJETADA TOTAL ou da DEMANDA 

AJUSTADA. Além disso, o item 3.2 do mesmo anexo 

prevê que independentemente do grupo de serviços que 

serão definidos pelo PODER CONCEDENTE a ser 

prestados nas UAI, o compartilhamento dos riscos 

referentes a demanda entre PODER CONCEDENTE e 

CONCESSIONÁRIA é fixada em 70% (setenta por 

cento) da DEMANDA PROJETADA TOTAL ou da 

DEMANDA AJUSTADA.  
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Isto posto, verifica-se que o presente contrato, ao não 

apresentar uma estimativa certa de pagamento à 

Concessionária, mesmo que referenciado em certa 

faixa de demanda, a ser garantida pelo Poder 

Concedente, situação ressaltada pela falta de garantia à 

exclusividade na prestação dos serviços à 

Concessionária, o Poder Concedente está atribuindo 

riscos demasiado relevante e que não poderiam ser 

alocados à Concessionária. A não exclusividade na 

prestação dos serviços objeto da concessão permite, 

por óbvio, a prestação de serviços concorrentes por 

terceiros, o que implicaria na redução da demanda 

verificada e na redução das receitas da Concessionária, 

podendo, inclusive, inviabilizar até mesmo o 

ressarcimento dos custos de investimento, ainda mais 

pelo fato de que este deverá ser referenciado numa 

hipótese de demanda que não é minimamente 

estimada, visto a estrutura contratual adotada.  

Em vista disto, entendemos que a ausência do direito à 

exclusividade da Concessionária sobre os serviços 

UAI, bem como a falta de fluxo de pagamento 

garantido, acaba por contradizer o modelo de contrato 

eleito, maculando a opção pela concessão 

administrativa. Dessa sorte, entende-se nula a cláusula 

que prevê a possibilidade de prestação de serviços 

concorrentes aos serviços UAI a ser promovida pelo 

Poder Concedente ou por qualquer outro por ele 

contratado, não sendo possível a concorrência com a 

Concessionária nos municípios abrangidos nos lotes 

da presente licitação. Nosso entendimento está 

correto? 

20.4, 20.4, 

20.4.1 e 

20.4.2 da 

Minuta do 

Contrato 

Entendemos que a cláusula 20.4 configura verdadeira 

desnaturação do contrato de parceria público-privada, 

visto que exaure a lógica da eficiência que deve ser 

buscada pela Concessionária na prestação dos 

serviços. A qualidade na prestação dos serviços objeto 

da concessão pela Concessionária deverá atender aos 

padrões de serviços previstos nos documentos da 

licitação e também aos índices de desempenho 

previstos no Anexo III do Edital, bem como a sua 

remuneração estará diretamente atrelada à eficiência e 

qualidade demonstrada na execução do objeto da 

Concessão. Em razão disto, entendemos que se faz 

completamente desnecessário e arbitrário o dever de 

submeter à prévia apreciação do Poder Concedente as 

alterações de especificação técnica e operacional dos 

Serviços UAI. Isto porque, no limite, as mudanças que 

vierem a prejudicar o serviço gerarão consequente 

penalização à Concessionária, seja com o desconto 

Não está correto. O item 20.4 diz que a 

CONCESSIONÁRIA submeterá à prévia apreciação do 

PODER CONCEDENTE, na forma descrita nesta 

subcláusula, as alterações da especificação técnica e 

operacional dos SERVIÇOS UAI que pretender efetuar, 

devendo, na solicitação de autorização, especificar as 

razões para o pleito e as melhorias e vantagens advindas 

da alteração sugerida. 



 

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

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 044/2014 

 

 
PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

PÁGINA 22 DE 28 

dos valores a serem recebidos ou eventual sanção. 

Nosso entendimento está correto? 

22.3 da 

Minuta do 

Contrato 

A regra que impõe dever ao Concessionário em 

informar semanalmente ao Poder Concedente a 

relação de funcionários não faz qualquer sentido se 

não houver nenhuma alteração nos quadros da 

Concessionária, representando custos completamente 

desnecessário que será abrangido pelo pagamento do 

Poder Concedente. Entendemos que o informe será 

necessário apenas se houver alteração, sendo devida a 

informação na semana seguinte a sua confirmação. 

Nosso entendimento está correto? 

O entendimento não está correto, o item 22.3 estabelece 

que os empregados da CONCESSIONÁRIA farão uso 

de uniforme e documentos de identificação durante a 

prestação dos SERVIÇOS UAI, na forma estabelecida 

no ANEXO IV deste CONTRATO. A 

CONCESSIONÁRIA deverá informar semanalmente ao 

PODER CONCEDENTE a relação de funcionários 

cadastrados para prestação dos SERVIÇOS UAI. 

22.5 e 

22.5.1 da 

Minuta do 

Contrato 

A redação da cláusula conduz ao entendimento de o 

dever de mudança ser arbitrário, não deixando claro se 

a solicitação de mudança ocorrerá após a efetiva 

realização de procedimento administrativo que garanta 

a garantir a ampla defesa e do contraditório, com a 

previsão de um prazo de resposta para a discussão 

acerca do alegado descumprimento praticado pelo 

funcionário? Entende-se, em atenção aos princípios 

regentes da Administração Pública, que o prazo de 72 

horas iniciará sua contagem após a conclusão do 

devido procedimento administrativo de apuração da 

conduta do funcionário, especialmente em razão da 

previsão da cláusula 22.5.1, que considera como 

fundamento qualquer indício de infringir as normas 

regulamentares ou qualquer disposição legal aplicável 

ao Contrato ou disposições previstas em lei.. Este 

entendimento está correto?  

O entendimento está incorreto. A solicitação de 

substituição do funcionário será realizado por 

comunicação escrita do PODER CONCEDENTE, que, 

por se tratar de ato administrativo, é por natureza 

motivado. 

24.2, t da 

Minuta do 

Contrato 

Considerando que o capital social de empresas não 

deve ser reajustado, mas apenas aumentado ou 

diminuído de acordo com a necessidade societária e as 

disposições contratuais, visto que o montante do 

capital social está relacionado com as atividades 

executadas pela Concessionária, entendemos não ser 

equívoca a disposição contida no item em referência, 

não fazendo qualquer a menção à reajuste ou a 

utilização do IPCA nesta cláusula. Nosso 

entendimento está correto? Caso não seja esse o 

entendimento, qual o fundamento para tanto e a sua 

aplicação prática? 

O entendimento está incorreto. A CONCESSIONÁRIA 

irá manter, durante todo o prazo de vigência da 

CONCESSÃO, o capital social de valor mínimo, 

previsto na CLÁUSULA 14, devidamente subscrito e 

integralizado, o qual será atualizado por meio da 

aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 

IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, sendo que o 

reajuste é em função da necessidade de que o capital 

social mínimo garanta a atualidade do aporte financeiro 

por toda a vigência do contrato. 

24.2, x da 

Minuta do 

Contrato 

Entendemos que para a configuração da hipótese 

prevista na alínea “x”, deve ser configurada e 

comprovada a culpa ou dolo da Concessionária. Nosso 

entendimento está correto? 

A responsabilização da Concessionária por parte do 

Poder Concedente sempre respeitará os preceitos legais 

e os princípios constitucionais da legalidade, e, quando 

for o caso, a ampla defesa e do contraditório. 
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24.2, ii da 

Minuta do 

Contrato 

Entendemos que a hipótese apontada na alínea ii será 

cabível apenas nos casos em que os índices previstos 

no Anexo III não estarem sendo atendidos pela 

Concessionária ou se os equipamentos utilizados 

tornarem-se obsoletos, caso contrário não há qualquer 

obrigação de serem realizados novos investimentos, 

visto o serviço estar sendo prestado e atingido nos 

termos contratados. Nosso entendimento está correto? 

Não está correto. O item 24.2 do CONTRATO diz que a 

CONCESSIONÁRIA obedecerá ao previsto na lei e nas 

normas editadas pelo PODER CONCEDENTE, 

obrigando-se, especialmente, a: ii) promover a 

expansão, renovação, atualização e desenvolvimento 

constantes das UAI, conforme inciso V, art. 5º da Lei 

Federal 11.079, observado o planejamento e, quando 

necessário, autorizações emitidos pelo PODER 

CONCEDENTE. 

25.1, b da 

Minuta do 

Contrato 

A redação da cláusula não é clara quanto ao 

pretendido. Partindo-se do entendimento de que as 

informações possivelmente exigidas relacionam-se 

exclusivamente com o objeto do contrato, ou seja a 

prestação do serviço ao Poder Concedente, questiona-

se: O que se entende por banco de dados? Quais as 

especificações que este deve ter? Que informações o 

banco de dados deverá contemplar? Qual o formato 

deverá ser utilizado?  

A CONCESSIONÁRIA deverá atender aos requisitos 

previstos no item 25, I, “b” e deverá dispor de banco de 

dados atualizado, em base eletrônica, apto a gerar 

relatório contendo as informações da CONCESSÃO, 

assegurando ao PODER CONCEDENTE o acesso 

ininterrupto, irrestrito e imediato ao referido banco de 

dados. 

25.1, d da 

Minuta do 

Contrato 

A redação utilizada não está clara. Qual a definição a 

ser utilizada para o termo “de modo relevante”? Ou 

seja, o que configuraria uma alteração de modo 

relevante? A falta de delimitação desta expressão 

poderá gerar situação de arbitrariedade e prejuízo à 

Concessionária, sendo necessário esclarecimentos 

sobre o tema. 

Conforme item 25, 1, d, a CONCESSIONÁRIA deverá 

dar conhecimento imediato por comunicação verbal e 

reportar por escrito ao PODER CONCEDENTE, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, toda e qualquer 

situação que corresponda a fatos que alterem, de modo 

relevante, o normal desenvolvimento da execução do 

objeto do CONTRATO, apresentando, por escrito e no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, relatório detalhado 

sobre esses fatos, incluindo, se for o caso, a contribuição 

de entidades especializadas, externas à 

CONCESSIONÁRIA, com as medidas tomadas ou em 

curso para superar ou sanar os fatos referidos. 

26.1, f da 

Minuta do 

Contrato 

Quais ações estão contempladas no conceito de “ações 

necessárias para o seu pleno funcionamento”? 

Entendemos que esta expressão contempla todos os 

atos e custos necessários para a plena assistência, a 

conservação, a manutenção, a atualização do sistema. 

Esse entendimento está correto?  

O entendimento está incorreto. As ações necessárias 

para o seu pleno funcionamento são aquelas necessárias 

para o cumprimento pleno das obrigações previstas no 

CONTRATO e em seus ANEXOS.  

O Anexo V estabelece na cláusula 1.1. que os riscos 

decorrentes da execução da Concessão serão alocados 

ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA 

consoante as disposições contidas neste anexo. Somente 

caberá REVISÃO DO CONTRATO nos casos em que a 

ocorrência dos fatos indicados no mesmo anexo que 

resultar em variação do fluxo de caixa projetado da 

CONCESSÃO, observada necessariamente a 

distribuição de riscos prevista. 

O contrato não estabelece um prazo máximo para o 

fornecimento do sistema. Quando o sistema será 

fornecido? Entendemos que se houver atraso na 

entrega do sistema, este será de responsabilidade 

exclusiva do Poder Concedente e o contrato deverá se 

reequilibrado economicamente. Confirme este 

entendimento? 

26.1, s da 

Minuta do 

As hipóteses previstas nesta alínea são excessivamente 

amplas, gerando risco demasiado à Concessionária, 

visto serem completamente imprevisíveis as decisões 

Não está correto. O Anexo V dispõe os riscos 

decorrentes da execução da Concessão que serão 

alocados ao PODER CONCEDENTE e à 
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Contrato do Poder Concedente, devendo ser restringido para 

gerar segurança as partes. 

CONCESSIONÁRIA. Somente caberá REVISÃO DO 

CONTRATO nos casos em que a ocorrência dos fatos 

indicados no Anexo resultar em variação do fluxo de 

caixa projetado da CONCESSÃO, observada 

necessariamente a distribuição de riscos prevista no 

anexo. 

Além disso, entendemos que quaisquer alterações 

como a criação, fusão, modificação, extinção ou 

ampliação das UAI, bem como sobre a alteração das 

condições técnicas, operacionais e funcionais dos 

SERVIÇOS UAI, pressupõe o reequilíbrio 

econômico-financeiro do Contrato e o pagamento de 

eventuais indenizações. Nosso entendimento está 

correto? 

29.5 da 

Minuta do 

Contrato 

Para a manutenção da consensualidade das partes, 

entendemos que qualquer alteração no contrato deverá 

ser implementada após o devido procedimento 

administrativo. Confirma esse entendimento? No 

mais, tem-se certo que quaisquer determinações que 

impliquem no aumento dos custos gerarão o direito a 

apuração de reequilíbrio do contrato. Nosso 

entendimento está correto? 

O entendimento está incorreto. Tem-se na cláusula 26.1 

que as prerrogativas do PODER CONCEDENTE serão 

exercidas com vistas ao cumprimento, pela 

CONCESSIONÁRIA, dos requisitos mínimos de 

prestação dos SERVIÇOS UAI contidos no EDITAL e 

das demais determinações do CONTRATO, aplicando-

se, em qualquer caso, a obrigação de observância do 

devido processo administrativo e os princípios 

aplicáveis à Administração Pública. O Anexo V dispõe 

os riscos decorrentes da execução da Concessão que 

serão alocados ao PODER CONCEDENTE e à 

CONCESSIONÁRIA. Somente caberá REVISÃO DO 

CONTRATO nos casos em que a ocorrência dos fatos 

indicados no Anexo resultar em variação do fluxo de 

caixa projetado da CONCESSÃO, observada 

necessariamente a distribuição de riscos prevista no 

anexo. 

32.3, g, e 

32.5 da 

Minuta do 

Contrato 

Entendemos que a cláusula 32.5 está em claro conflito 

com a alínea g da cláusula 32.3. Se o Verificador 

Independente deve ser imparcial, não poderia atuar 

como assessor do Poder Concedente nos 

procedimentos de reequilíbrio econômico-financeiro. 

Dessa forma, entendemos que a previsão da cláusula 

32.5, torna impraticável a disposição da cláusula 32.3, 

g. Nosso entendimento está correto? 

O entendimento está incorreto. O disposto no item 32.3, 

g, decorre do item 32.3, "a", que estabelece que o 

VERIFICADOR INDEPENDENTE será responsável 

em acompanhar a execução do CONTRATO e verificar 

o cumprimento das obrigações contratuais sob 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, informando 

o PODER CONCEDENTE sobre o desempenho desta 

com base em relatório circunstanciado. Dessa forma, o 

item 32.3, "g", não está em conflito com o item 32.5. 

34.3 da 

Minuta do 

Contrato 

Entendemos que esta restrição é indevida, devendo ser 

excluída. Existe fundamento técnico e jurídico para a 

limitação do exercício do direito no prazo reduzido de 

1 ano?  

O prazo permite a estabilidade das regras contratuais ao 

longo da concessão, sendo prazo suficiente para a 

produção dos estudos técnicos necessários a qualificar 

os pleitos de recomposição do equilíbrio econômico 

financeiro. 
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35.5, e da 

Minuta do 

Contrato 

Na hipótese da situação prevista na alínea “e”, 

entendemos que os títulos serão substituídos ou serão 

adicionados novos valores. Este entendimento está 

correto? 

Não está correto. De acordo com o item 35.5, fica o 

PODER CONCEDENTE obrigado a: 

a. substituir ou complementar os bens gravados nas 

hipóteses descritas nos itens 35.8.1, 35.10.1, 35.11 e 

35.12.9 deste CONTRATO DE CONCESSÃO; 

b. não alienar, ceder, transferir ou gravar com ônus de 

qualquer natureza os bens gravados com penhor até que 

possam ser liberados, na forma prevista neste 

CONTRATO DE CONCESSÃO; 

c. praticar todos os atos necessários à manutenção dos 

bens gravados com penhor; 

d. na hipótese da utilização de direitos creditórios 

distintos dos títulos da dívida pública federal, comunicar 

os respectivos devedores a respeito da garantia 

constituída e enviar cópia do comprovante de 

recebimento das referidas notificações à 

CONCESSIONÁRIA; 

35.13 da 

Minuta do 

Contrato 

Em que pese a desnecessidade de comum acordo entre 

a Concessionária e o Poder Concedente, entendemos 

que a escolha deverá privilegiar os bens que tenham 

maior liquidez. Em havendo a redução de liquidez, 

caberá ao Poder Concedente agregar novos títulos, 

reduzindo o nível de risco da Concessionária em vista 

do novo cenário. Os entendimentos estão corretos? 

Não está correto. De acordo com o item 35.5, fica o 

PODER CONCEDENTE obrigado a: 

a. substituir ou complementar os bens gravados nas 

hipóteses descritas nos itens 35.8.1, 35.10.1, 35.11 e 

35.12.9 deste CONTRATO DE CONCESSÃO; 

b. não alienar, ceder, transferir ou gravar com ônus de 

qualquer natureza os bens gravados com penhor até que 

possam ser liberados, na forma prevista neste 

CONTRATO DE CONCESSÃO; 

c. praticar todos os atos necessários à manutenção dos 

bens gravados com penhor; 

d. na hipótese da utilização de direitos creditórios 

distintos dos títulos da dívida pública federal, comunicar 

os respectivos devedores a respeito da garantia 

constituída e enviar cópia do comprovante de 

recebimento das referidas notificações à 

CONCESSIONÁRIA; 

35.15 e 46.1 

da Minuta 

do Contrato 

Considerando a possibilidade de rescisão do contrato 

prevista na cláusula 35.15, entendemos que a sua 

ocorrência ensejará o direito da Concessionária à 

indenização, nos termos previstos na cláusula 46.1 e 

seguintes do Contrato, inclusive danos emergentes e 

lucros cessantes, devidamente comprovados. Nosso 

entendimento está correto? 

Estabelece o item 48.1 do Contrato que o mesmo poderá 

ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, 

no caso de descumprimento pelo PODER 

CONCEDENTE de suas obrigações, mediante ação 

judicial especialmente intentada para este fim. Dispõe o 

item 48.4 que a indenização devida à 

CONCESSIONÁRIA, no caso de rescisão judicial do 

CONTRATO por culpa do PODER CONCEDENTE, 

será equivalente à encampação e calculada na forma da 

subcláusula 46.1 e 46.4, podendo ser paga diretamente 

aos FINANCIADORES da CONCESSIONÁRIA e 

implicando tal pagamento feito em quitação automática 

da obrigação do PODER CONCEDENTE perante a 

CONCESSIONÁRIA. A metodologia para apuração da 

indenização relativa a danos emergentes e lucros 
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cessantes, quando for o caso, obedecerá as melhores 

práticas contábeis, bem como a legislação pertinente. 

36.4 da 

Minuta do 

Contrato 

Segundo redação da cláusula 36.4 da Minuta do 

Contrato, as Garantias prestadas pela Concessionária 

pela execução da Concessão serão acionadas pelo 

Poder Concedente para pagamento de multas 

eventualmente devidas pela Concessionária, hipótese 

na qual a Concessionária deverá proceder à reposição 

das Garantias. Entretanto, a execução das Garantias 

prestadas pela Concessionária para cumprimento da 

Concessão é, muitas vezes, mais custosa - tanto para o 

Poder Concedente, quanto para a Concessionária - do 

que a possibilidade de pagamento direto da multa 

devida pela Concessionária; ou de retenção de valores 

a ela devidos pelo Poder Concedente. 

Não está correto. Diz o item 36.13 que a GARANTIA 

DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá ser utilizada 

nos seguintes casos: 

36.13.1 nas hipóteses em que a CONCESSIONÁRIA 

não realizar as obrigações previstas no ANEXO IV e 

demais ANEXOS deste CONTRATO; 

36.13.2 na hipótese de devolução de BENS 

REVERSÍVEIS em desconformidade com as exigências 

estabelecidas no CONTRATO; 

36.13.3 nas hipóteses em que a CONCESSIONÁRIA 

não proceder ao pagamento das multas que lhe forem 

aplicadas, na forma do CONTRATO e de regulamentos 

do PODER CONCEDENTE; 

36.13.4 nas hipóteses em que a CONCESSIONÁRIA 

não efetuar, no prazo devido, o pagamento de outras 

indenizações ou obrigações pecuniárias devidas ao 

PODER CONCEDENTE, em decorrência do 

CONTRATO, ressalvados os tributos. O item 41.2 

estabelece que O PODER CONCEDENTE, garantidos o 

contraditório e a ampla defesa, poderá aplicar à 

CONCESSIONÁRIA as sanções pela inexecução 

parcial ou total das obrigações estabelecidas neste 

CONTRATO e seus ANEXOS, sem prejuízo das 

sanções de natureza civil, penal e ambiental, observadas 

a natureza e a gravidade da falta. 

A responsabilização da Concessionária por parte do 

Poder Concedente sempre respeitará os preceitos legais 

e os princípios constitucionais da legalidade, e, quando 

for o caso, a ampla defesa e do contraditório. 

Em razão do exposto, visando a melhor aplicação de 

recursos das Partes, caberá o Poder Concedente, 

previamente à execução das Garantias, na hipótese de 

multa devida pela Concessionária, franquear-lhe-á a 

possibilidade de pagamento direto do valor devido e, 

se impossível a satisfação da multa pelo pagamento 

direto, poderá haver a retenção de pagamentos devidos 

à Concessionária, de modo que, após superadas estas 

possibilidades, poderá o Poder Concedente executar a 

referida Garantia de Execução Contratual. Este 

entendimento está correto?  

De toda forma, questiona-se se, ao menos, será 

instituído um procedimento, com garantia de 

contraditório e ampla defesa, previamente à execução 

da garantia? 

38.5.2 da 

Minuta do 

Contrato 

Entendemos que previamente a retenção de 

pagamentos prevista na cláusula 38.5.2 será realizado 

um processo administrativo em que fique garantida a 

ampla defesa e o contraditório da Concessionária. 

Confirma-se este entendimento? 

A responsabilização da Concessionária por parte do 

Poder Concedente sempre respeitará os preceitos legais 

e os princípios constitucionais da legalidade, e, quando 

for o caso, a ampla defesa e do contraditório. 

41.1 da 

Minuta do 

Contrato 

Entendemos que as sanções de aplicação possível à 

Concessionária são aquelas previstas na legislação e 

no Contrato de Concessão. Na hipótese de serem 

criadas novas sanções diretamente pela Administração 

Pública, a sua incidência no contrato apenas ocorrerá 

na hipótese de seu aditamento, sob risco completa 

insegurança jurídica à Concessionária. Nosso 

entendimento está correto? 

Não está correto. A CONCESSIONÁRIA concorda 

expressamente em se submeter às sanções fixadas após 

o devido processo administrativo, pelo PODER 

CONCEDENTE, estabelecidas na legislação vigente, 

em regulamentos vigentes ou em futuras alterações 

destes regulamentos (item 41.1 do CONTRATO) e o 

PODER CONCEDENTE, garantidos o contraditório e a 

ampla defesa, poderá aplicar à CONCESSIONÁRIA as 

sanções pela inexecução parcial ou total das obrigações 

estabelecidas neste CONTRATO e seus ANEXOS, sem 

prejuízo das sanções de natureza civil, penal e 
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ambiental, observadas a natureza e a gravidade da falta 

(item 41.2 do CONTRATO). 

41.2, c da 

Minuta do 

Contrato 

A alínea “c” da cláusula 41.2 prevê duas sanções 

(suspensão e inidoneidade) distintas para uma única 

falta, o que não é autorizada pela legislação. Ainda 

que eventualmente se argumente que os efeitos 

decorrentes da aplicação das sanções se assemelhem, 

ainda neste caso não haveria a necessidade de duas 

sanções distintas, tal qual previsto na alínea „d‟ 

seguinte. Entendemos que poderá ser aplicada apenas 

uma das sanções previstas na alínea “c”, no caso de 

suspensão do direito de contratar com a Administração 

Pública, excluída, nesta hipótese a declaração de 

inidoneidade. Nosso entendimento está correto? 

A alínea "c", cláusula 41.2 dispõe ipsis literis da 

previsão legal consubstanciado no art. 87, III, Lei 

8666/1993. 

41.10 e 

41.11 da 

Minuta do 

Contrato 

Os percentuais previstos para a estipulação da multa 

podem implicar em uma diferença muito grande entre 

a multa aplicada para as infrações médias e para as 

sanções graves, o que certamente pode inviabilizar a 

proporcionalidade da aplicação da sanção. Além disso, 

de forma a garantir a proporcionalidade entre a 

infração e a sanção, entendemos que os percentuais 

previstos nas cláusulas 41.10 e 41.11 correspondem ao 

percentual máximo a ser aplicado para cada sanção. 

Nosso entendimento está correto? 

Estabelece o item 41.9 que o valor das multas será 

conforme a gravidade da infração do VALOR DO 

CONTRATO, sendo que, ocorrendo a reincidência da 

CONCESSIONÁRIA no mesmo fato penalizado, 

poderá implicar na declaração de caducidade da 

CONCESSÃO. 

41.19.1 da 

Minuta do 

Contrato 

Na hipótese de as ações praticadas pelos Órgãos 

Parceiros resultarem em dano ou baixa qualidade dos 

serviços, prejudicando a Concessionária, e 

considerando a vedação prevista na cláusula 41.19.1, 

entendemos que a SEPLAG será responsabilizada por 

eventual omissão na ação de comunicação, isentando a 

Concessionária. O entendimento está correto?  

O anexo V, no item 3.1, dispõe que salvo os riscos 

expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE no 

CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA é exclusiva e 

integralmente responsável por todos os demais riscos 

relacionados a presente CONCESSÃO, não sendo, 

portanto objeto de recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO. 

41.30 da 

Minuta do 

Contrato 

Considerando a obrigação da Concessionária na 

correção das faltas praticadas, entendemos que a 

melhor gestão contratual pressupõe a existência de um 

período de cura suficiente para a correção das faltas, 

previamente à aplicação da sanção. Nosso 

entendimento está correto? O período de cura será 

aplicando quando da identificação da ação ou omissão 

sob avaliação? 

Não está correto. Aduz o item 41.30 que a autuação, 

aplicação ou cumprimento de sanção não desobrigam a 

CONCESSIONÁRIA de corrigir a falta correspondente. 

46.1 da 

Minuta do 

Contrato 

Para fins de apuração dos valores devidos à 

Concessionária na hipótese de encampação, 

entendemos que serão devidos também os demais 

danos emergentes e lucros cessantes, devidamente 

comprovados. Nosso entendimento está correto?  

Para tanto, entendemos que a base de cálculo para a 

determinação dos lucros cessantes será o período 

Estabelece o item 48.1 do Contrato que o mesmo poderá 

ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, 

no caso de descumprimento pelo PODER 

CONCEDENTE de suas obrigações, mediante ação 

judicial especialmente intentada para este fim. Dispõe o 

item 48.4 que a indenização devida à 

CONCESSIONÁRIA, no caso de rescisão judicial do 
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remanescente do contrato em vista do valor de taxa 

interna de retorno prevista no plano de negócios. Este 

entendimento está correto? Se não, quais serão os 

parâmetros aplicados? 

CONTRATO por culpa do PODER CONCEDENTE, 

será equivalente à encampação e calculada na forma da 

subcláusula 46.1 e 46.4, podendo ser paga diretamente 

aos FINANCIADORES da CONCESSIONÁRIA e 

implicando tal pagamento feito em quitação automática 

da obrigação do PODER CONCEDENTE perante a 

CONCESSIONÁRIA. A metodologia para apuração da 

indenização relativa a danos emergentes e lucros 

cessantes, quando for o caso, obedecerá as melhores 

práticas contábeis, bem como a legislação pertinente. 

Anexo III, 

1.5.4 

O item relaciona-se com a “Reação do Usuário”, 

sendo integrante do COEF para pagamento da 

Contraprestação Pecuniária. Informa que o percentual 

de reclamações dos serviços apresentados pelos 

usuários servirá de cálculo para compor o COEF. 

Neste sentido, entendemos que alguns problemas 

originários dos órgãos, tais como, lentidão e 

intermitência dos sistemas, falta de treinamento, 

ausência de senhas aos usuários para acesso aos 

sistemas dente outros, não relacionados a caso fortuito 

ou força maior, são problemas intangíveis e que 

interferem na qualidade do serviço e que não devem 

ser imputáveis à Concessionária. Na maioria dos 

casos, a reclamação pela demora no atendimento ou 

no tempo médio de espera é relacionada com alguns 

dos problemas ora citados. O item em questão não 

considera essas anuências que não são imputáveis a 

Concessionária, mas influenciariam diretamente na 

mensuração do resultado deste indicador. Neste caso, 

na apuração da pontuação desta “Reação do Usuário”, 

será analisada previamente pelo Poder Concedente os 

problemas originários dos órgãos, expurgando assim 

as possíveis reclamações que poderiam refletir na 

contagem das reclamações?   

De acordo com o item 1.5.5 do Anexo III, para efeito da 

apuração do cumprimento do indicador Reação do 

Usuário, o PODER CONCEDENTE considerará casos 

enquadrados como situações imprevisíveis decorrentes 

de fatalidades causadas por fenômenos da natureza ou 

originárias de fatos de terceiros que podem ser 

enquadrados na tese de caso fortuito ou de força maior, 

desde que sejam devidamente comprovados pela 

Concessionária e não estejam diretamente relacionados 

com a prestação do serviço. 
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