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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Comitê Gestor de Captação de Recursos e Parcerias

Processo SEI nº 1500.01.0036854/2022-11

 

Edital de Chamamento Público SEPLAG/CGCRP nº 02/2022

 

OBJETO: Recebimento pelo Governo do Estado de Minas Gerais de doação de serviço especializado em modelamento técnico para estruturação de centrais de
fotovoltaica de geração de energia, com gestão de serviços de compensação de créditos na cobertura dos prédios Minas e Gerais e no estacionamento (carpot)
da Cidade Administra�va Presidente Tancredo Neves (CA), sede do Governo do Estado de Minas Gerais.
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1. PREÂMBULO

1.1. O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag-MG, torna pública a realização do Edital
de Chamamento Público Específico Seplag nº 01/2022, nos termos do Decreto Estadual nº 47.611, de 23 de janeiro de 2019.  

2. DO OBJETO

2.1. O presente edital tem por objeto o recebimento pelo Governo do Estado de Minas Gerais de doação de serviço especializado em modelamento
técnico para estruturação de centrais de fotovoltaica de geração de energia, com gestão de serviços de compensação de créditos na cobertura dos prédios Minas
e Gerais e no estacionamento (carpot) da Cidade Administra�va Presidente Tancredo Neves (CA), sede do Governo do Estado de Minas Gerais, observadas as
especificações constantes no Anexo I.

2.2. As doações efe�vadas fruto do presente chamamento não vinculam o órgão ou en�dade à efe�vação do produto final do serviço ofertado.

2.3. Fica reservada aos donatários a prá�ca de atos �picamente estatais e a avaliação técnica do objeto da doação, com a observância dos princípios
da impessoalidade, moralidade, eficiência, finalidade pública e mo�vação.

2.4. Não haverá repasse de recursos financeiros pela Administração Pública Estadual para fins deste Edital.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão par�cipar do presente chamamento público as pessoas �sicas, as jurídicas privadas, nacionais ou estrangeiras, e os organismos
internacionais, interessados em doar bens ou serviços ou oferecer bens em comodato, não enquadrados nas vedações do item 6 deste edital.

4. DA FORMA DE RECEBIMENTO E FORMALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS

4.1. Os interessados em doar os serviços de consultoria, em conformidade com os Anexos deste Edital, deverão enviar suas propostas para a Seplag-
MG, para o e-mail engenharia@ca.mg.gov.br, no prazo de até 40 (quarenta) dias úteis da publicação do presente Edital.

4.2. As propostas de doação de serviço deverão conter, no mínimo, as seguintes informações ou documentos:

4.2.1. Iden�ficação e qualificação do subscritor da proposta:

4.2.1.1. Cópia de iden�dade e CPF do doador �sico ou do representante legal do doador pessoa jurídica;

4.2.1.2. Comprovante de endereço para pessoa �sica e Cartão do CNPJ para pessoa jurídica;

4.2.1.3. Cópia do ato cons�tu�vo da empresa, ata da assembleia de eleição e posse da diretoria. 

4.2.2. Descrição do serviço, observado o escopo do Anexo I, devendo conter plano de trabalho que deverá versar, no mínimo, sobre a forma e
cronograma �sico de execução;

4.2.3. Valor de mercado do serviço oferecido em doação;

4.2.4. Declaração de qualificação técnica para prestação do serviço ofertado, podendo ser emi�da pelo próprio proponente ou por terceiros que
receberam o serviço do proponente da doação;

4.2.5. Comprovação da regularidade fiscal com o FGTS; cer�dão nega�va de débitos com o INSS; e cer�dão nega�va de débitos fiscais estaduais,
nos termos do art. 195, §3º da Cons�tuição Federal de 1988 e art. 193 do Código Tributário Nacional.

4.3. As propostas deverão ser produzidas a par�r de perspec�va estritamente técnica, observando os interesses públicos e cole�vos. Salienta-se ainda
que a aceitação das propostas fica condicionada ao pleno atendimento dos requisitos previstos no Edital.

5. DOS PROCEDIMENTOS PARA O RECEBIMENTO DAS DOAÇÕES DOS SERVIÇOS E DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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5.1. Recebidas as propostas, será iniciado processo eletrônico pela Seplag-MG, no Sistema Eletrônico de Informações – SEI/MG, com os documentos
apresentados pelos interessados, com posterior remessa para o Presidente de Comissão de Avaliação, observado o escopo do Anexo I deste Edital.

5.2. As propostas deverão ser analisadas por comissão previamente designada pela Seplag, nos termos do art. 14 do Decreto Estadual n° 47.611/2019,
em até 5 (cinco) úteis do recebimento da documentação para o devido cadastramento. 

5.3. As propostas serão analisadas e julgadas em sessão pública pela comissão de avaliação em até 5 (cinco) úteis do prazo final de recebimento das
propostas dos interessados em doar.

5.4. Havendo necessidade de análise técnica das propostas, a sessão poderá ser suspensa e retomada em prazo não superior a 3 (três) dias úteis.

5.5. Finda a sessão pública, a comissão de avaliação elaborará ata relatando os atos pra�cados e jus�ficando a escolha. A manifestação deverá ser
mo�vada quanto ao interesse no recebimento da doação dos serviços e análise técnica, contendo a(s) proposta(s) vencedora(s), podendo o Estado de Minas
Gerais receber mais de uma doação, de acordo com o objeto e a conveniência.

5.6. Na hipótese de empate quando da avaliação das propostas, a escolha dar-se-á mediante sorteio, a ser realizado em sessão pública previamente
agendada com 2 (dois) dias úteis de antecedência.

5.7. As propostas que não atenderem aos termos deste Edital serão indeferidas pela comissão.

5.8. O extrato da ata da sessão pública será publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e sua íntegra disponibilizada no
site www.planejamento.mg.gov.br em até 15 (quinze) dias da realização da sessão pública.

6. DAS VEDAÇÕES

6.1. Não serão admi�das propostas de doação de serviços nas seguintes hipóteses:

6.1.1. quando apresentadas por pessoas �sicas condenadas por ato de improbidade administra�va, por crime contra a fé pública ou contra a
Administração Pública;

6.1.2. quando apresentadas por pessoas jurídicas declaradas inidôneas, suspensas ou impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública,
condenadas por ato de improbidade administra�va ou condenadas em processo de apuração de responsabilidade pela prá�ca de atos lesivos contra a
Administração Pública, nos termos da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

6.1.3. quando caracterizado conflito de interesses;

6.1.4. quando o recebimento gerar obrigação futura de contratação para fornecimento de bens, insumos e peças de marca exclusiva, e de serviços
por inexigibilidade de licitação;

6.1.5. quando o recebimento do serviço, pela específica situação em que se encontra, gerar despesas extraordinárias, presentes ou futuras, que
tornem an�econômico o ajuste.

6.2. No caso de doação de serviços que exijam ou somente possam ser aproveitados mediante o desenvolvimento de sistema eletrônico, este deverá
estar incluído na doação.

7. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS, DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO RECURSO DO RESULTADO

7.1. Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados, por escrito, para o e-mail engenharia@ca.mg.gov.br.

7.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se iden�ficar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu
esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa �sica) e disponibilizar as informações para contato (telefone e/ou e-mail).

7.3. Os interessados terão 5 (cinco) dias úteis para interpor impugnação do Edital ou recurso do resultado, que deverá ser direcionado para o e-mail
engenharia@ca.mg.gov.br. Após o envio da mensagem, será encaminhada resposta automá�ca de confirmação de recebimento. 

7.4. Recebida a impugnação do Edital ou o recurso do resultado, a Seplag-MG terá 5 (cinco) dias úteis para decidir, dando publicidade da decisão nos
mesmos moldes previstos no Art. 14, § 4º do Decreto Estadual nº 47.611/2019.

7.5. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos do resultado que não apresentarem fundamentos de fato e de direito que obstem o
recebimento do serviço por doação.

7.6. Da decisão sobre a impugnação e recurso, caberá pedido de reconsideração no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de sua publicação
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

7.7. Acolhida a impugnação ou o recurso, a decisão será comunicada no sí�o eletrônico www.planejamento.mg.gov.br.

8. DA HOMOLOGAÇÃO

8.1. A homologação do resultado do chamamento público e a autorização para o recebimento da doação dos serviços serão efe�vadas por ato
da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, procedendo-se a sua publicação no Diário Oficial do Estado em até 10 dias úteis após esgotamento dos
prazos finais de julgamento das propostas e recursos.

9. DO TERMO DE DOAÇÃO

9.1. Homologado o resultado do chamamento público as doações serão formalizadas por termo de doação, ao qual serão anexados os documentos
exigidos nos termos deste Edital.

9.2. O termo de doação e demais atos serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do SEI/MG.

9.2.1. Para a assinatura eletrônica, caso ainda não possua cadastro, o interessado deverá acessar o SEI/MG, por meio do link
www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui se você ainda não está cadastrado".

9.2.2. Dúvidas em relação ao cadastro no SEI/MG podem ser encaminhadas para o e-mail atendimentosei@planejamento.mg.gov.br.

9.2.3. A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI/MG importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o processo
eletrônico, conforme Decreto Estadual nº 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicáveis, admi�ndo como válida a assinatura eletrônica na
modalidade cadastrada (login/senha), tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e das informações prestadas, as
quais serão passíveis de apuração civil, penal e administra�va.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. O doador poderá contratar pessoa �sica ou jurídica para a prestação do serviço objeto da doação conforme Anexo I deste Edital, sendo de sua
responsabilidade a gestão do objeto final.

10.2. É de responsabilidade única e exclusiva do doador o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, não se
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública pelos respec�vos pagamentos.

10.3. Fica autorizada a menção informa�va da doação no sí�o eletrônico oficial do(s) doador(es) e a moção de agradecimento ou menção nominal ao(s)
doador(es).

10.4. O(s) doador(es) deverá(ão) assinar termo de confidencialidade e sigilo, comprometendo-se a manter sigilo sobre toda e qualquer informação
ob�da durante o desenvolvimento do objeto da doação, especificamente a:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/www.planejamento.mg.gov.br
https://www.sei.mg.gov.br/sei/www.planejamento.mg.gov.br
https://www.sei.mg.gov.br/sei/www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno
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10.4.1. Não u�lizar QUAISQUER informações (técnicas, administra�vas ou gerenciais), confidenciais ou não, a que �ver acesso, para gerar bene�cio
próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;

10.4.2. Não efetuar nenhuma gravação, cópia ou envio por meio eletrônico da documentação a que �ver acesso, a não ser que expressamente
autorizado;

10.4.3. Não apropriar para si ou para outrem de QUALQUER material técnico, gerencial ou administra�vo que venha a ser disponibilizado;

10.4.4. Não repassar o conhecimento das informações, responsabilizando-se por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu
intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo ou confidencialidade
de todas as informações fornecidas.

10.4.5. Cuidar para que as informações confidenciais fiquem restritas ao conhecimento tão somente das pessoas que estejam diretamente
envolvidas nas discussões, análises, reuniões e negócios, devendo cien�ficá-las da existência do termo e da natureza confidencial dessas informações.

10.5. Fica vedada a prá�ca de ato administra�vo pelo doador que lhe permita auferir qualquer �po de vantagem indevida em razão das funções
exercidas no âmbito da execução do objeto da doação.

10.6. É vedada a transferência de recursos da Administração Pública direta, autárquica ou fundacional do Poder Execu�vo ao doador em decorrência do
processo de doação. A Seplag-MG, bem como o doador, poderá expedir recomendações mútuas na hipótese de verificação de irregularidades ou de
descumprimento do termo de doação.

10.6.1. As recomendações expedidas es�pularão prazo para adoção de providências, assegurado o direito de esclarecimento pela parte no�ficada.

10.7. A execução do objeto da doação será acompanhada por servidores designados e que estejam em exercício na Coordenadoria Especial da Cidade
Administra�va - CECAD. 

10.8. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após encaminhamento da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento.

10.9. A doação deve ser formalizada, através de assinatura do termo de doação, conforme minuta anexa ao presente Edital, de modo irretratável e
irrevogável, sem ônus, encargos, contrapar�das ou contraprestações pela Administração Pública Estadual.

10.10. Os interessados poderão examinar ou re�rar gratuitamente o presente Edital e seus anexos no site www.planejamento.mg.gov.br.

11. DOS ANEXOS

11.1. Integram este Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

11.1.1. Anexo I – Detalhamento do Objeto de Doação  

11.1.2. Anexo II – Modelo de Declaração 

11.1.3. Anexo III – Minuta de Termo de Doação 

 

 

ANEXO I - DETALHAMENTO DO OBJETO DE DOAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

1.1. A Cidade Administra�va Presidente Tancredo Neves (CA), sede do Governo do Estado de Minas Gerais, é composta por uma área total de 804.000
m², com 12 secretarias, autarquias e empresas públicas instaladas no complexo, distribuídos em 6 prédios: Palácio Tiradentes, Auditório JK, Prédio Minas, Prédio
Gerais, Prédio Alterosas e Centro de Convivência. Cerca de 16.300 servidores acessam diariamente as dependências da CA, além de 1.000 visitantes/dia. O
sistema de transporte ver�cal (elevadores), que conta com 83 (oitenta e três) unidades, atende diária e ininterruptamente essa demanda de pessoas que
circulam pelos prédios do complexo, que chegam a ter 16 (dezesseis) pavimentos.

1.2. A Cidade Administra�va Presidente Tancredo Neves está localizada nos endereços da Rodovia Papa João Paulo II, nº 3777, nº 4001, nº 4101 e nº
4143, e Rua José Maria Alkimin, S/N - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/Minas Gerais.

1.3. Cada uma das premissas deverá ser elaborada de modo a apresentar um conjunto de informações coerentes e coordenadas, aptas a demonstrar a
compa�bilidade dos estudos, a consistência do modelo final e sua aplicabilidade para a elaboração do projeto das centrais de geração de energia fotovoltaica.

2. CONTEXTO

2.1. No ano de 2015, foi elaborado estudo de viabilidade para implantação de Usina Solar Fotovoltaica na Cidade Administra�va como parte do termo
Solar World Cup 2014 Brazil – Consul�ng Services for Technical-Economic Feasibility Study for a Second Photovoltaic Power Plant, celebrado entre o Banco
Alemão de Desenvolvimento - KfW e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) da Universidade Federal de Santa Catarina. O relatório
apresentou um estudo técnico e econômico para auxiliar a tomada de decisões por meio da avaliação da viabilidade de se instalar geradores solares
fotovoltaicos (FV) nas dependências dos estacionamentos da Cidade Administra�va do Estado de Minas Gerais, a fim de reduzir os custos com a energia elétrica.
O referido estudo avaliou apenas a alterna�va de u�lização do estacionamento com soluções do �po carpot, tornando-se necessária a realização de novos
estudos, tendo em vista o tempo decorrido, a evolução do próprio complexo, com a construção de outros edi�cios (Alterosas) e dinamismo da ocupação dos
prédios, bem como a u�lização das coberturas dos prédios para a geração de energia.

2.2. Nesse sen�do, o presente Edital de Chamamento Público tem como obje�vo realizar novos estudos atualizados, de forma mais ampla, levando em
consideração o contexto atual da Cidade Administra�va Presidente Tancredo Neves, além de considerar, através de consulta ao mercado, aplicações de novas
tecnologias e possível expansão da capacidade técnica gerada.

3. OBJETO GERAL

3.1. Doação de serviço de modelamento econômico-financeiro e técnico para estruturação de centrais de geração de energia solar fotovoltaica, com
gestão de serviços de compensação de créditos, nos endereços vinculados à Cidade Administra�va Presidente Tancredo Neves.

4. PRODUTOS

4.1. Produto 1 – Resumo Execu�vo do Projeto

4.1.1. Este produto deverá apresentar de forma sucinta o resumo do conteúdo dos ESTUDOS TÉCNICOS, como um todo evidenciando:

4.1.1.1. As escolhas que foram feitas a respeito da solução jurídico-ins�tucional;

4.1.1.2. Solução técnica adotada, devendo ser indicado o modelo de engenharia, as opções tecnológicas e as diretrizes ambientais;

4.1.1.3. As principais caracterís�cas do modelo econômico-financeiro, compreendendo os principais números do fluxo de caixa como
inves�mento, taxas de retorno, paybacks, custos de operação, indicadores de viabilidade comercial (financeira) do projeto e demais variáveis
econômico-financeiras per�nentes;

4.1.1.4. Síntese dos bene�cios da implantação da(s) inicia�va(s) sugerida(s) e seus impactos para a Seplag-MG;

4.1.1.5. Resumo do modelo operacional, incluindo a indicação da estrutura de indicadores e dos resultados a serem alcançados, bem como o
resumo da sistemá�ca adotada para alocação de riscos;

https://www.sei.mg.gov.br/sei/www.planejamento.mg.gov.br
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4.1.1.6. Outros pontos que o AUTORIZADO julgar relevantes para entendimento dos estudos técnicos.

4.2. Produto 2 – Modelagem Técnica: Estudos de Demanda, Potencial Energé�co, Engenharia e Ambiental

4.2.1. Diagnós�co, Estudo de Demanda e Potencial Energé�co

4.2.1.1. O diagnós�co deverá contemplar minimamente a iden�ficação detalhada do objeto do PROJETO, incluindo a definição das estruturas
de consumo do orgão atendidas. Para o Estudo de Demanda, recomenda-se a realização de pesquisas de dados primários e a aplicação das
metodologias mais consolidadas para projeção do comportamento desta demanda, considerando:

4.2.1.1.1. Es�ma�va de consumo de energia elétrica pelas unidades consumidoras dos pontos de consumo da Cidade Administra�va.

4.2.1.1.2. Definição de arranjo adequado, dentro do sistema de compensação de energia elétrica, para suprir a demanda energé�ca das
unidades de consumo da Cidade Administra�va.

4.2.1.2. O Estudo de Demanda deverá conter elementos necessários e suficientes para a elaboração dos estudos de engenharia, avaliação
econômico-financeira e estruturação jurídica do projeto. O Estudo de Potencial Energé�co deverá conter:

4.2.1.2.1. Levantamento das áreas potenciais para implantação do projeto, contendo:

4.2.1.2.1.1. O mapeamento das áreas possíveis para a implantação das centrais de geração de energia fotovoltaica, com as respec�vas
jus�fica�vas para tais escolhas;

4.2.1.2.1.2. Relatório indicando a necessidade, ou não, de inves�mento em infraestrutura e a respec�va es�ma�va de custo, como por
exemplo, reforço da rede da distribuidora, ampliação de subestações, dentre outras.

4.2.1.2.2. Potencial energé�co es�mado através de cálculo solarimétrico, estudo sobre a irradiância local, quan�dade de horas de sol
pleno, fontes de sombreamento e demais estudos que se façam necessários;

4.2.1.2.3. Avaliação quanto à exploração de receitas acessórias através da locação de parte do PROJETO que apresente potência
excedente.

4.2.2. Estudos de Engenharia

4.2.2.1. Os estudos de engenharia deverão ser elaborados de acordo com as normas técnicas aplicáveis, contendo todo o descri�vo dos serviços a
serem realizados, projeto de engenharia, previsão de fornecimento e instalação de equipamentos plano de comissionamento e plano de operação,
manutenção e monitoramento do sistema.

4.2.2.2. Os Estudos de Engenharia deverão ser apresentados, minimamente, com:

4.2.2.2.1. Estudo conceitual, de forma a fornecer visão global do projeto e iden�ficar todos os seus elementos cons�tu�vos com clareza;

4.2.2.2.2. Memorial descri�vo;

4.2.2.2.3. Elementos de projeto básico, tais como anteprojetos, planta de situação,  plantas baixas esquemá�cas de todos os níveis, estudos
básicos dos layouts internos, cortes e elevações e perspec�vas ilustra�vas, nos termos da legislação em vigor, com Anotação da Responsabilidade
Técnica (ART) quando aplicável;

4.2.2.2.4. Descrição técnica detalhada das soluções globais e localizadas, em detalhamento suficiente para não comprometer a capacidade do
eventual futuro contratado em inovações e melhoramentos durante a elaboração do projeto execu�vo;

4.2.2.2.5. Iden�ficação de custos e análise de regularidade da implantação deste empreendimento perante as autoridades competentes;

4.2.2.2.6. Iden�ficação da especificação técnica dos equipamentos necessárias ao projeto;

4.2.2.2.7. Iden�ficação das normas técnicas vigentes quanto ao armazenamento e instalação de equipamentos;

4.2.2.2.8. Plano de implantação ou reforma, dimensionamento e caracterização das estruturas previstas;

4.2.2.2.9. Plano de operação, manutenção e monitoramento do sistema descrevendo os elementos, objetos de trabalhos de manutenção
econservação, dimensionamento do pessoal com turnos de trabalho e as composições dos serviços;

4.2.2.2.10. Orçamento detalhado contendo es�ma�va dos inves�mentos e despesas de implantação exigidas, discriminados em elementos de
maior representa�vidade sobre o valor do inves�mento (materiais, equipamentos, obras civis, despesas ambientais, aprovações e licenciamentos,
dentre outros) e os custos de operação dos sistemas; e

4.2.2.2.11. Cronograma �sico-financeiro dos inves�mentos.

4.2.3. Estudos Ambientais

4.2.3.1. O Estudo Ambiental do PROJETO deverá conter um conjunto de informações técnicas relacionadas a a�vidade que será apresentada como
subsídio para o licenciamento ambiental no órgão competente, contendo:

4.2.3.1.1. Descrição que caracterize e dimensione a a�vidade;

4.2.3.1.2. Planta baixa das instalações, estruturas e/ou edificações previstas para o desenvolvimento da a�vidade;

4.2.3.1.3. Descrição dos procedimentos operacionais a serem pra�cados para desenvolvimento da a�vidade, iden�ficando procedimentos
previstos para eventuais casos de acidentes;

4.2.3.1.4. Caracterização dos possíveis impactos ambientais (posi�vos e nega�vos) e respec�vas medidas mi�gadoras previstas, incluindo
descrição das ações referentes ao acompanhamento e supervisão ambiental da implantação da a�vidade;

4.2.3.1.5. Cronograma �sico para o desenvolvimento das a�vidades previstas no Estudo Ambiental;

4.2.3.1.6. Planta de situação “�po” (iden�ficar em planta a área de implantação da a�vidade em relação a área da propriedade);

4.2.3.2. Deverá ainda realizar levantamento dos principais pontos de atenção nos quesitos ambientais como:

4.2.3.2.1. Iden�ficação dos órgãos licenciadores competentes e dos demais atores governamentais envolvidos;

4.2.3.2.2. Iden�ficação das licenças e/ou autorizações necessárias para cada fase ou componente do projeto;

4.2.3.2.3. Iden�ficação da documentação, estudos e planos ambientais a serem exigidos no âmbito do licenciamento;

4.2.3.2.4. Es�ma�va dos custos relacionados a:

4.2.3.2.4.1. Obtenção e renovação de licenças ambientais;

4.2.3.2.4.2. Elaboração de estudos;

4.2.3.2.4.3. Atendimento às condicionantes das licenças ambientais; e

4.2.3.2.4.4. Execução das boas prá�cas ambientais.

4.3. Produto 3 – Modelagem Econômico-Financeira: Viabilidade Econômico-Financeira



20/05/2022 11:51 SEI/GOVMG - 46227968 - Edital

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=53129178&infr… 5/10

4.3.1. O Produto 3 deverá conter, para o projeto em estudo, a modelagem econômico-financeira fundamentada no método de fluxo de caixa
descontado, com obje�vo de avaliar a atra�vidade do projeto para o setor público, com foco em sua autossustentabilidade, considerando-se os resultados
dos estudos de demanda, as es�ma�vas de receitas, incluindo as acessórias, os custos de operação, manutenção e eventual expansão, inves�mentos,
custos ambientais, impactos financeiros decorrentes das premissas estabelecidas e das análises jurídica e de riscos, “due diligence” dentre outros, sendo
avaliados os bene�cios fiscais conferidos a empreendimento dessa envergadura.

4.3.2. A modelagem econômico-financeira deverá contemplar os elementos usualmente adotados no mercado para avaliação de viabilidade de
projetos, como taxa de desconto, taxa interna de desconto do projeto, paybacks e valor presente líquido, bem como as premissas macroeconômicas, de
financiamento, percentuais e fórmulas de cálculo de impostos a serem pagos, entre outros, e, como variável resultante, a contraprestação necessária para
viabilizar o projeto.

4.3.3. O Produto 3 deverá conter ainda uma avaliação de Value for Money, mediante comparação da execução de projeto mediante Parceria
Público-Privada (PPP) ou diretamente pelo Estado, esta úl�ma apurada mediante apresentação de Comparador do Setor Público.

4.3.4. Dos levantamentos, inves�gações e estudos a serem desenvolvidos, deverá ser apresentada proposta de prazo ó�mo de concessão, levando
em conta fatores como viabilidade econômica do projeto, contraprestação pública e maturação da solução técnica ao longo do tempo do termo de doação,
entre outros aspectos. A depender do resultado dos estudos, deverão ainda ser considerados cenários alterna�vos para uma única concessão ou em blocos.

4.3.5. O Produto 3 deverá estar consubstanciado em um Relatório de Modelagem Econômico-Financeira, incluindo planilhas eletrônicas editáveis,
com fórmulas abertas, que considerem todos os custos, despesas, receitas e retorno financeiro associados ao projeto e que permita seu uso como
ferramenta de análise e simulação para o desenvolvimento da modelagem de concessão.

4.3.6. O Relatório de Modelagem Econômico-Financeira deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

4.3.6.1. Descrição sucinta do PROJETO;

4.3.6.2. Formação da Receita Operacional;

4.3.6.3. Projeções de Demanda;

4.3.6.4. Projeções de Receitas Acessórias;

4.3.6.5. Cronograma Físico-Financeiro dos Inves�mentos (CAPEX);

4.3.6.6. Critérios e Valores de Depreciação/Amor�zação dos Inves�mentos;

4.3.6.7. Projeções de Custos Operacionais e Despesas Administra�vas (OPEX) discriminados por item, de acordo com a especificação mínima
dos serviços prestados;

4.3.6.8. Premissas Financeiras:

4.3.6.8.1. WACC (Weighted Average Cost of Capital) – Custo médio ponderado de capital;

4.3.6.8.2. Taxa de Desconto u�lizada para apuração do Valor Presente Líquido dos fluxos projetados de caixa;

4.3.6.8.3. Premissas macroeconômicas; · Parâmetros de Financiamento;

4.3.6.8.4. Índice de Cobertura do Serviço da Dívida;

4.3.6.8.5. Taxa interna de retorno;

4.3.6.8.6. Paybacks.

4.3.6.9. Outras premissas:

4.3.6.9.1. Seguros e Garan�as;

4.3.6.9.2. Tributos;

4.3.6.9.3. Capital de Giro.

4.3.6.10.  Análise de Sensibilidade:

4.3.6.10.1. Risco Operacional;

4.3.6.10.2. Prazo de concessão;

4.3.6.10.3. Combinação de Cenários;

4.3.6.11. Proposta de Prazo Ó�mo de Concessão;

4.3.6.12. Valor da Contraprestação Pública.

4.4. Produto 4 – Modelagem Operacional: Indicadores De Desempenho E Alocação De Riscos

4.4.1. A Modelagem Operacional deverá viabilizar uma prestação final de serviços a Seplag-MG de qualidade e permi�r que o termo de doação
possa ser efe�vamente cumprido no longo prazo. Dentre os elementos a serem considerados na estruturação dos estudos estão:

4.4.1.1. Modelo operacional deve ser capaz de garan�r que o responsável pela gestão do empreendimento realize um acompanhamento
próximo e detalhado das a�vidades, mas, ao mesmo tempo, garanta flexibilidade operacional para buscar o alcance dos indicadores de desempenho.

4.4.1.2. Os indicadores de desempenho devem ser:

4.4.1.2.1. Específicos, indicando com obje�vidade, os fatores medidos;

4.4.1.2.2. Mensuráveis, refle�ndo aspectos quan�ta�vos do desempenho da concessionária;

4.4.1.2.3. Realís�cos, incorporando metas de desempenho que aprimorem a qualidade dos serviços e, ainda assim, sejam alcançáveis;

4.4.1.2.4. Temporais, podendo ser medidos com frequência relevante para o termo de doação e em tempo de viabilizar comportamentos
corre�vos;

4.4.1.3. Os indicadores de desempenho devem ser estruturados em torno, ao menos, das áreas operacionais e sociais.

4.4.2. Assim, os indicadores irão compor um sistema coerente e compreensivo para avaliação do desempenho, possibilitando a supervisão do
termo de doação pela Seplag-MG, bem como a implementação de estrutura de incen�vo que fomente o alcance dos mais altos padrões de performance. O
conteúdo proposto do Produto 4 deverá conter os elementos essenciais do modelo de funcionamento operacional, abrangendo tanto a iden�ficação,
alocação e mi�gação de riscos, quanto os indicadores de desempenho, observado os seguintes conteúdos:

4.4.3. Relatório de Análise de riscos

4.4.3.1. Relatório contendo mapeamento e a iden�ficação obje�va dos riscos relacionado ao projeto, bem como indicando e analisando as
medidas mi�gadoras que devem ser observadas para evitar sua ocorrência ou reduzir seu impacto nega�vo no projeto. O relatório deverá conter a
categorização dos riscos a par�r dos critérios abaixo:

4.4.3.1.1. Quanto ao nível:
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4.4.3.1.1.1. Macro: riscos exógenos ao PROJETO. Ex.: riscos polí�cos, econômico, sociais, ambientais, culturais;

4.4.3.1.1.2. Meso: riscos endógenos ao PROJETO. Ex.: riscos de design, construção;

4.4.3.1.1.3. Micro: riscos endógenos ao PROJETO e tem foco nas caracterís�cas das partes envolvidas (party-related).

4.4.3.1.2. Quanto à forma de mi�gação:

4.4.3.1.2.1. Cobertura contratual: mi�gáveis de acordo com prioridades estratégicas;

4.4.3.1.2.2. Seguráveis: mi�gáveis mediante contratação de seguro;

4.4.3.1.2.3. Cobertura por deriva�vos: mi�gáveis através de juros, taxas, etc.

4.4.3.1.3. Quanto a probabilidade de ocorrência:

4.4.3.1.3.1. Provável: elevada possibilidade de ocorrência;

4.4.3.1.3.2. Possível: baixa possibilidade de ocorrência;

4.4.3.1.3.3. Improvável: rara possibilidade de ocorrência.

4.4.3.1.4. Quanto à escala de impacto do risco:

4.4.3.1.4.1. Alto: aponta para a necessidade de especificação de plano de ação e responsabilidade;

4.4.3.1.4.2. Médio: aponta para a necessidade de monitoramento específico ou procedimento de resposta e especificação de
responsabilidade;

4.4.3.1.4.3. Baixo: aponta para a necessidade de procedimento de ro�na.

4.4.3.1.5. Quanto à responsabilidade do risco:

4.4.3.1.5.1. Poder Público;

4.4.3.1.5.2. Privado;

4.4.3.1.5.3. Compar�lhado.

4.4.3.2. O relatório deverá ser acompanhado de matriz de riscos que iden�fique: (i) a categoria do risco, (ii) a probabilidade de sua ocorrência;
(iii) o impacto em relação ao objeto do PROJETO; (iv) qual das partes do termo de doação possui melhores condições de gerenciar ou suportar este
risco; e, (v) mecanismo contratual para dar concretude a esta alocação (que pode incluir mecanismos de alocação compar�lhada).

4.4.4. Indicadores de desempenho

4.4.4.1. Deverá ser apresentado relatório descrevendo detalhadamente o mecanismo de acompanhamento da qualidade e do desempenho,
que irá compor um dos anexos da Minuta de Termo de Doação, estruturado em termos de indicadores de desempenho. O mecanismo de
acompanhamento deve propor, para cada indicador, ao menos o seguinte:

4.4.4.1.1. Descrição detalhada;

4.4.4.1.2. Forma de aferição;

4.4.4.1.3. Determinação matemá�ca de seu cálculo;

4.4.4.1.4. Periodicidade de medição;

4.4.4.1.5. Prá�cas de rastreabilidade, controle e acompanhamento.

4.4.4.2. Os indicadores de desempenho serão compostos por notas globais e parciais com reflexo no cálculo da contraprestação proposta.

4.4.5. Pagamento e Obrigações

4.4.5.1. Compostos por:

4.4.5.1.1. Relatório descrevendo o mecanismo de pagamento e todos os procedimentos e cálculos para determinação do valor pago, como
contraprestação das a�vidades descritas no documento de obrigações, e que considere o resultado das avaliações de desempenho como fator
chave para definição do valor devido.

4.4.5.1.2. Relatório contendo descrição detalhada dos encargos de maneira a compor um sistema de obrigações a serem inseridas no
termo, inclusive contendo as penalidades pelo seu descumprimento.

4.5. Produto 5 – Modelagem Jurídico-Ins�tucional: Arranjo Ins�tucional e Jurídico

4.5.1. O conteúdo deste produto deverá apresentar as soluções jurídicas e ins�tucionais necessárias e suficientes para implementação do projeto.
Neste sen�do, deverá endereçar, ao menos, os seguintes itens:

4.5.1.1. Mapeamento dos agentes que tenham interesses e responsabilidade na condução do projeto. Este mapeamento deverá conter:

4.5.1.1.1. Classificação dos atores tanto públicos quanto privados e sua descrição em termos de:

4.5.1.1.1.1. Grau de relevância;

4.5.1.1.1.2. Grau de adesão (concordância);

4.5.1.1.1.3. A forma com que serão afetados pelo PROJETO;

4.5.1.1.1.4. Proposta de abordagem para seu engajamento.

4.5.1.1.2. Os atores descritos deverão ser classificados em termos do nível de poder e influência e do interesse (favorável ou desfavorável)
com a criação de mapa de stakeholders (partes interessadas) e produção de Plano de Gerenciamento de stakeholders;

4.5.1.1.3. O modelo de governança e interação entre os atores selecionados durante a estruturação do projeto e após a assinatura do
termo de doação, visando ao alcance dos obje�vos do projeto.

4.5.1.2. Desenho do arranjo ins�tucional, incluindo todos os entes públicos envolvidos, detalhando suas responsabilidades e funções e que
contenha:

4.5.1.2.1. Apresentação das competências de cada organização;

4.5.1.2.2. Desenho de fluxograma da relação entre as organizações.

4.5.1.3. Análise jurídica da legislação rela�va ao objeto do projeto.

4.5.1.4. Elaboração de Plano de Ações descrevendo as a�vidades a serem implementadas visando a publicidade e divulgação do projeto, tais
como Consulta e Audiência Pública, market sounding, roadshow entre outros.

4.5.1.5. Apresentação do modelo editalício a ser adotado para licitação do projeto, bem como as razões que levaram a opção deste modelo,
que inclua:
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4.5.1.5.1. Nota jurídica descrevendo as regras da licitação e o atendimento à legislação vigente;

4.5.1.5.2. Apresentação de Minuta de Edital, e seus Anexos, contendo todas as regras necessárias e suficientes para viabilizar a licitação do
projeto.

4.5.1.6. Apresentação do modelo contratual a ser adotado, bem como as razões que levaram a opção deste modelo, que inclua:

4.5.1.6.1. Nota jurídica problema�zando os modelos contratuais disponíveis e indicando aquele que melhor atenda aos interesses da
Seplag-MG;

4.5.1.6.2. Elaboração de minuta de Termo, e de seus Anexos, que consolide o modelo com maior capacidade de implementar os interesses
da Seplag-MG.

5. DOS PRAZOS

Item Prazo Responsável
Pedido de Informação A qualquer tempo Interessados
Impugnação do Edital de Chamamento 5 (cinco) dias úteis da publicação do Edital de chamamento Interessados
Pedido de Reconsideração da Impugnação 5 (cinco) dias úteis da publicação do resultado da impugnação Interessados
Data de Apresentação das Propostas Até 40 (quarenta) dias úteis Interessados
Análise da Proposta Até 5 (cinco) dias úteis após o prazo final de apresentação das propostas Governo
Recurso do Resultado Até 5 (cinco) dias úteis da publicação do resultado Interessados
Julgamento do Recurso Até 5 (cinco) dias úteis da apresentação do recurso Governo
Pedido de Reconsideração do Recurso Até 5 (cinco) dias úteis do resultado do recurso Interessados

6. REFERÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO

Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que ins�tui o Código Civil.

Lei Federal nº 13.709, 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.

Lei Federal nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022, que ins�tui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia
Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS); altera as Leis nºs 10.848, de 15 de março de 2004, e 9.427, de 26 de dezembro de 1996; e dá
outras providências.

Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, que dispõe sobre o Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de Minas Gerais.

Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Execu�vo do Estado e dá outras providências.

Decreto nº 47.727, de 2 de outubro de 2019, que dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e dá outras providências.

Decreto nº 48.237, de 22 de julho de 2021, que dispõe sobre a aplicação da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais – LGPD, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Poder Execu�vo. 

Resolução SEPLAG nº 61, de 15 de julho de 2013, que disciplina a execução do disposto no ar�go 30, §2º, da Cons�tuição Estadual e dá outras providências.

 

 

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO

Em atendimento ao disposto no inciso V do art. 5º e nos incisos I ao III do art. 20 do Decreto nº 47.611, de 23 de janeiro de 2019, declaro que a razão social da
empresa, CNPJ:

1. Não possui declaração de inidoneidade, emi�da por nenhum órgão ou en�dade da Administração Pública, considerando todos os poderes de todos os
entes federados;

2. Não está impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública;

3. Não foi condenada por ato de improbidade administra�va ou condenada em processo de apuração de responsabilidade pela prá�ca de atos lesivos contra
a Administração Pública, nos termos da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

4. Possui qualificação técnica para a prestação dos serviços ofertados, nos termos do ar�go 5º, inciso V, do Decreto Estadual nº 47.611/2019.

Declaro ainda que os sócios abaixo relacionados não possuem condenações por ato de improbidade administra�va, por crime contra a fé pública ou contra a
Administração Pública. Na oportunidade, para fins de verificação, detalho os vínculos existentes entre cada um dos sócios e a Administração Pública.

 

NOME COMPLETO CPF POSSUI VÍNCULO (S/N)? EM CASO PO
   
   

 

 

Cidade, dia, mês, ano

 

Nome Completo do Representante Legal da Empresa

 

ANEXO III - MINUTA DE TERMO DE DOAÇÃO

TERMO DE DOAÇÃO PARA MODELAMENTO TÉCNICO PARA ESTRUTURAÇÃO DE CENTRAIS DE FOTOVOLTAICA DE GERAÇÃO DE ENERGIA, COM
GESTÃO DE SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS, NA COBERTURA DOS PRÉDIOS MINAS E GERAIS E NO ESTACIONAMENTO (CARPOT) DA CIDADE
ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NA FORMA ABAIXO:

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag, situado à Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Bairro
Serra Verde, Prédio Gerais, 3º andar, CEP 31.630-901, na Cidade Administra�va Presidente Tancredo Neves, inscrita no CNPJ sob o nº 05.461.142.0001/70,
doravante denominada DONATÁRIO, neste ato representado, legalmente através da Resolução de Competência nº 056/2019, pela Subsecretária da
Coordenadoria   Especial   da   Cidade   Administra�va, Sra. Marilene Bretas Campos, portadora da portadora da Carteira de Iden�dade nº MG 271.637, expedida
pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 231.319.776-04, e o __________________________________________, inscrito no CNPJ sob o nº ________________,
com sede __________________________________________ neste ato representado por seu representante legal,
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__________________________________________, CPF sob o nº __________________________________________, doravante denominado DOADOR,
celebram o presente Termo, decorrente do processo SEI XYZ, nos termos da legislação vigente e, em especial pelo Decreto Estadual de n° 47.611, de 23 de
janeiro de 2019, com suas alterações posteriores, aplicando-se ainda, no que couber, as demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas
expressamente.

Resolvem celebrar o presente Termo de Doação de Serviços, na forma das cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 - O objeto é a doação, sem ônus e sem encargos, de serviços de modelamento econômico-financeiro e técnico para estruturação de centrais de geração de
energia solar fotovoltaica, com gestão de serviços de compensação de créditos nos endereços vinculados à Cidade Administra�va Presidente Tancredo Neves.

1.2 - Faz parte do objeto a doação de serviços para consecução dos seguintes produtos:

1.2.2. Modelagem Técnica: Estudos de Demanda, Potencial Energé�co, Engenharia e Ambiental;

1.2.3. Modelagem Econômico-Financeira: Viabilidade Econômico-Financeira;

1.2.4. Modelagem Operacional: Indicadores de Desempenho e Alocação de Riscos; e

1.2.5. Modelagem Jurídico-Ins�tucional: Arranjo Ins�tucional e Jurídico

1.3 - Os produtos especificados na cláusula 1.2 serão executados pelo doador ou por seus prestadores de serviço contratados, com base em critérios técnicos e
impessoais de escolha dos executores do serviço, observando o interesse público e o bem-estar cole�vo.

1.4 - No caso de contratação de prestadores de serviços, o doador dará amplo conhecimento aos executores do serviço sobre as cláusulas do presente
instrumento.

1.5 - A doação do objeto não gera qualquer vinculação à adoção das propostas pelo DONATÁRIO, sendo que os produtos apresentados pelo DOADOR irão refle�r
na ampliação do conhecimento para tomada de decisão pela Administração Pública no âmbito de sua atuação discricionária.

1.6 - A prestação do serviço objeto deste termo é de natureza eminentemente proposi�va, sendo reservado ao DONATÁRIO a não concordância com os produtos
apresentados e a prá�ca de atos administra�vos �picos, observada a impossibilidade fá�ca e jurídica pelo DOADOR ou prestadores de serviços contratados pelas
prá�cas de qualquer ato de tal natureza.

1.7 - A avaliação técnica dos produtos apresentados pelo DOADOR ao DONATÁRIO será realizada com a observância do princípio da impessoalidade, moralidade,
eficiência, finalidade pública e mo�vação.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1 - O presente instrumento terá duração de 12 (doze) meses, a contar da publicação do extrato do Termo de Doação no Diário Oficial do Estado Minas
Gerais, conforme proposta, regras do Edital, interesse público e análise técnica per�nente. O presente instrumento poderá ser prorrogado por interesse de
ambas as partes.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DE MERCADO DO SERVIÇO

3.1 - Os serviços estão sendo doados GRATUITAMENTE, estando o DONATÁRIO livre de quaisquer ônus ou encargos.

3.2 - O DOADOR será responsável por custear os serviços constantes do objeto do presente termo, ficando a cargo do DONATÁRIO o acompanhamento da
execução e gestão dos serviços e aprovação dos produtos entregues. O acompanhamento da execução no âmbito do Estado será feito por servidores designados
pela SEPLAG/CECAD.

CLÁUSULA QUARTA – DA IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE

4.1 - A doação objeto do presente termo se faz de modo irretratável e irrevogável, sem ônus, encargos, contrapar�das ou contraprestações pela Administração
Pública Estadual.

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - Deverá ser transferida ao DONATÁRIO, em caráter defini�vo e irrevogável, toda a posse, direito e domínio sobre os serviços técnicos especializados doados
ao final da vigência deste termo, nos moldes do ar�go 111, da Lei Federal nº 8.666/1993.

5.2 - A propriedade intelectual decorrente das análises efetuadas pelos prestadores de serviços especializados será incorporada ao patrimônio do DONATÁRIO,
de forma que possam u�lizar do conhecimento produzido para subsidiar as ações ins�tucionais dentro de sua avaliação discricionária para efe�vação
de polí�cas públicas.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DESPESAS

6.1 - Os custos decorrentes dos serviços doados serão arcados exclusivamente pelo DOADOR.

6.2 - É de responsabilidade exclusiva do doador o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, não se caracterizando
responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública pelos respec�vos pagamentos. 

6.3 - Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico-trabalhista, fiscal, comercial, previdenciária, civil ou de qualquer natureza entre os envolvidos e o
pessoal u�lizado para a execução de a�vidades decorrentes do presente Termo. 

CLÁUSULA SÉTIMA – PUBLICIDADE

7.1 - O PRESENTE TERMO DE DOAÇÃO, após a efe�va assinatura, assim como a proposta apresentada pelo DOADOR, serão publicizados nos sí�os ins�tucionais
da Seplag-MG, conforme disposições do Decreto Estadual nº 47.611/2019.

7.2 - Devem ser observadas as disposições no §1º do art. 37 da Cons�tuição Federal, bem como a Lei Federal nº 9.504/1997, e normas estaduais rela�vas
a vedações eleitorais no âmbito da publicidade ins�tucional.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1 - Obrigações do DOADOR:

8.1.1 - O DOADOR se obriga a apresentar toda a documentação legal comprovando o atendimento das condições indispensáveis à celebração deste termo, e
declara obedecer ao disposto no parágrafo único do art. 16 do Decreto Estadual nº 47.611/2019.

8.1.2 - O DOADOR e seus prestadores de serviços técnicos especializados deverão promover a elaboração dos produtos objeto de presente termo com a
observância dos princípios da impessoalidade, moralidade, eficiência, finalidade pública e mo�vação, cientes de que qualquer ação que lhe permita auferir
qualquer �po de vantagem indevida em razão das funções exercidas no âmbito da execução do termo ou que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres administra�vos ou que atente contra os princípios da Administração Pública por violar os deveres de
hones�dade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às ins�tuições, configura, em tese, ato de improbidade administra�va, nos termos do disposto no art. 3º da
Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992, além das sanções previstas na Lei Federal nº 12.846, de 01 de agosto de 2013, que dispõe responsabilização
administra�va e civil de pessoas jurídicas pela prá�ca de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira.

8.1.3 - O DOADOR deverá observar todas as especificações con�das na Cláusula Primeira (“OBJETO”) deste termo para a realização da prestação dos serviços. 

8.2 - Obrigações do DONATÁRIO:
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8.3 - O DONATÁRIO deverá realizar o acompanhamento da execução e gestão dos serviços, bem como aprovação dos produtos entregues por meio da
Coordenadoria Especial da Cidade Administra�va  (CECAD) ou a quem for delegada tal competência.

CLÁUSULA NONA – DA FINALIDADE

9.1 A finalidade do presente Termo de Doação está em conformidade com a manifestação de interesse da Seplag-MG, nos termos do Edital de Chamamento
Público nº XX/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA

10.1 - As partes tratarão com confidencialidade todos os documentos, dados e informações que lhe forem fornecidos.

10.1.1 - Os documentos, dados e informações produzidos ou guardados no âmbito deste Termo de Doação poderão ser disponibilizados, quando caracterizados
como públicos, de forma a�va por meio da sua divulgação espontânea, ou por meio de requerimento encaminhado à unidade responsável pela tutela da
informação solicitada, nos termos do art. 7° da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011.

10.1.2 - Os documentos, dados e informações poderão ser classificados nos termos dos art. 23 e 24 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, sem prejuízo
das demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de jus�ça.

10.1.3 - O DOADOR deverá guardar sigilo sobre os dados pessoais compar�lhados pelo DONATÁRIO e só poderá fazer uso dos dados exclusivamente para fins de
cumprimento do objeto deste Termo de Doação, sendo-lhe vedado, a qualquer tempo, o compar�lhamento desses dados sem a expressa autorização do
DONATÁRIO, ou o tratamento dos dados de forma incompa�vel com as finalidades e prazos acordados

10.1.4 - As PARTES, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no presente Termo em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de Dados
Pessoais e as determinações de órgão reguladores e/ou fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei Federal nº 13.709/2018 e Decreto 48.237/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO SELO AMIGO DE MINAS

11.1 - Será conferido o Selo Amigo de Minas, com a finalidade de incen�var e renovar o interesse da sociedade em colaborar com o Estado, mediante a doação
prevista no Decreto Estadual nº 47.611/2019 e conforme análise da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES E DOS CONFLITOS DE INTERESSE

12.1 - Não serão admi�das propostas de doação nas seguintes hipóteses:

12.1.1  - Apresentadas por pessoas �sicas condenadas por ato de improbidade administra�va, por crime contra a fé pública ou contra a Administração
Pública;

12.1.2  - Apresentadas por pessoas jurídicas declaradas inidôneas, suspensas ou impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, condenadas por
ato de improbidade administra�va ou condenadas em processo de apuração de responsabilidade pela prá�ca de atos lesivos contra a Administração Pública, nos
termos da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

12.1.3  - Caracterizado conflito de interesses;

12.1.4  - Quando o recebimento gerar obrigação futura de contratação para fornecimento de bens, insumos  e peças de marca exclusiva, e de serviços por
inexigibilidade de licitação;

12.1.5  - Quando o recebimento serviço, pela específica situação em que se encontra, gerar   despesas extraordinárias, presentes ou futuras, que tornem
an�econômico o ajuste.

12.2 - No caso de doação de serviços que exijam ou somente possam ser aproveitados mediante o desenvolvimento de sistema eletrônico, este deverá estar
incluído na doação.

12.3 - Fica vedada a u�lização dos serviços doados para fins publicitários.

12.4 - É permi�da a menção informa�va da doação no sí�o eletrônico oficial do doador, bem como a moção de agradecimento ou menção nominal ao doador.

12.5 - É vedada a transferência de recursos da Administração Pública direta, autárquica ou fundacional do Poder Execu�vo para o doador.

12.6 - A declaração em atendimento aos subitens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 encontra-se nos termos do Anexo II (Modelo de Declaração) do Edital de Chamamento
Público n° xx/2022.

12.7 - O DOADOR declara que não incide nas vedações dispostas nas cláusulas anteriores e demais vedações con�das no Decreto Estadual nº 47.611/2019.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1 Os casos omissos serão decididos pelo DONATÁRIO, segundo as disposições con�das no Decreto Estadual nº 47.611, de 23 de janeiro de 2019, e
subsidiariamente nas normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1 A publicação do extrato do presente instrumento no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais correrá às expensas do DONATÁRIO, nos termos do Decreto
Estadual n° 47.611/2019.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1 As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou li�gios decorrentes do presente instrumento.

Por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em meio eletrônico, por meio do Sistema Eletrônico de Informações de Minas Gerais -
SEI/MG.

 

Belo Horizonte, xx de xxxxxxx de 2022.

 

Assinatura do DONATÁRIO

 

Assinatura do DOADOR

Documento assinado eletronicamente por Luísa Cardoso Barreto, Secretário(a) de Estado, em 19/05/2022, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 46227968 e o código CRC CE662BEA.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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