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1. PREÂMBULO

1.1. O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, torna pública a realização de Chamamento Publico nº 001/2019 nos termos
do Decreto Estadual 47.611 de 23 de Janeiro de 2019, para atendimento a demanda da Secretaria
de Estado de Infraestrutura e Mobilidade.
 

2. DO OBJETO

2.1. Recebimento de  doação de cursos e capacitações visando a implantação de
melhorias na gestão de projetos e de obras públicas de edificações e de infraestrutura, por meio da
implantação e implementação da metodologia de trabalho denominada Modelagem da Informação
da Construção - BIM, conforme disposto no Decreto Federal n.º  9.983 de 22 de agosto de 2019, na
Seinfra e no Deer-MG, para o desenvolvimento do Projeto BIM.

 

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 7 deste edital.

 



4. DA FORMA DE RECEBIMENTO E FORMALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS

4.1. Os interessados em doar os serviços, em conformidade com o Anexo I deste edital,
deverão enviar suas propostas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais –
SEPLAG/MG, para o e-mail amigodoestado@planejamento.mg.gov.br, até o dia 18/03/2020.

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

4.2.1. iden�ficação e qualificação do subscritor da proposta: cópia da iden�dade e
CPF do doador �sico ou do representante legal do doador pessoa jurídica; ato cons�tu�vo; ata
da assembleia de eleição e posse da diretoria; cartão de CNPJ e comprovante de endereço se
pessoa �sica.

4.2.2. descrição do serviço, com suas especificações, quan�ta�vos, prazo de vigência
ou execução, quando for o caso, e outras caracterís�cas necessárias à definição do objeto da
doação;

4.2.3. valor de mercado do serviço oferecido em doação.

4.2.4. cer�dão de regularidade fiscal com FGTS; cer�dão nega�va de débitos com o
INSS; e cer�dão nega�va de débitos estadual.

4.2.5.  declaração de qualificação técnica para prestação do serviço ofertado.”, tendo
em vista o disposto no art. 5º, inciso V, do Decreto estadual nº 47.611/2019.

 

5. DA MANIFESTAÇÃO PARA O RECEBIMENTO DAS DOAÇÕES 

5.1. Atendidas as condições e os requisitos exigidos no edital, os documentos apresentados
pelas proponentes serão enviados para avaliação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade,
a qual apresentará, em (02) dois dias úteis, manifestação mo�vada quanto ao interesse no recebimento
da doação.

 

6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. As propostas serão analisadas e julgadas em sessão pública em 19/03/2020, às 09
horas, na sala 05 do prédio Minas - 6º andar. 

6.1.1. Os procedimentos serão realizados por uma comissão nomeada pela Resolução
Conjunta SEPLAG/SEINFRA nº 10.144/2020 e formada pelos servidores �tulares Débora Dias
do Carmo, Masp 752.613-0, SEINFRA; Josélia Maria e Souza Almeida, Masp 1.379.551-3
SEINFRA; Vitor Calixto Curi, Masp 1.473.198-8, SEINFRA e Luiz Carlos Dias da Silva, Masp
359249-0, SEPLAG e suplentes Matheus Guimarães Novais, Masp 752.572-8. SEINFRA
e Gustavo Mar�ns Ramires Caldeira, Masp 1375751-3, SEPLAG.

6.2. Caso seja recebida mais de uma proposta de doação de um mesmo curso de
capacitação será  escolhida a proposta mais vantajosas para a Administração Pública, ou seja, que
melhor adequar ao processo de implantação e implementação da metodologia de trabalho
denominada Modelagem da Informação da Construção - BIM na Seinfra e no Deer-MG nesta ordem:

6.2.1. a que oferecer um conteúdo mais abrangente;

6.2.2. a que oferecer um maior carga horária de capacitação;

6.2.3. a que oferecer curso de capacitação presencial;

6.2.4. a que oferecer um maior números de vagas de capacitação.

6.3. Todas as propostas recebidas, por curso, serão analisadas sendo que a sessão poderá
ser suspensa e retomada em prazo não superior a três dias úteis.

6.4. Finda a sessão pública, a comissão elaborará ata relatando os atos pra�cados e
jus�ficando a escolha.



6.5. 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 dois dias úteis de
antecedência.

6.6. As propostas que não atenderem aos termos deste edital serão indeferidas pela
Comissão.

6.7. O extrato da ata da sessão pública será publicado no Diário Oficial do Estado e sua
íntegra disponibilizada no site h�p://www.planejamento.mg.gov.br/pagina/logis�ca/doacoes-ao-
governo/doacoes-ao-governo.

 

7. DAS VEDAÇÕES

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

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

7.1.1.1. A consulta no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos
de Improbidade Administra�va e Inelegibilidade – CNIA também deverá ser realizada
em nome dos sócios majoritários da empresa, por força do art. 12 da Lei Federal nº
8.429, de 2 de junho de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prá�ca de ato de improbidade administra�va, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(h�ps://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

7.1.2. 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;

7.1.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro
Nacional de Empresas Punidas – CNEP, da Controladoria-Geral da União;Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va
e Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Jus�ça; Lista de Licitantes Inidôneos
do Tribunal de Contas da União; por meio do link de Consulta Consolidada de Pessoa
Jurídica h�ps://cer�does-apf.apps.tcu.gov.br/);

7.1.3. quando caracterizado conflito de interesses;

7.1.4. 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;

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

7.1.5.1. 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.

 

8. DO RECURSO

8.1. As  pessoas �sicas, as jurídicas privadas, nacionais ou estrangeiras  que par�ciparam
do chamamento público poderão interpor recurso, que deverá ser direcionado à SEPLAG.

8.2. Os interessados terão 05 (cinco) dias uteis para interpor recurso, a contar da
publicação do extrato da ata da sessão pública, encaminhando-o ao e-
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mail amigodoestado@planejamento.mg.gov.br com referência ao chamamento recorrido.

8.3. Recebido o recurso, a Seplag terá cinco dias úteis para decidir, dando publicidade da
decisão nos mesmos moldes previstos no § 4º do Decreto Estadual n.º 47.611/2019.

8.4. Os recursos de recursos devem ser endereçados à Seplag que poderá:

8.4.1. Mo�vadamente, reconsiderar a decisão;

8.4.2. Mo�vadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a autoridade
competente.

8.4.3. Inadmi�r o recurso exclusivamente por falta de pressupostos processuais
recursais de existência ou de validade e de desenvolvimento.

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

8.4.5. Da decisão sobre a impugnação, caberá pedido de reconsideração no prazo de
cinco dias úteis, contado da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado. 

8.5. O recurso contra a decisão da Seplag terá efeito suspensivo.

8.6. A decisão do recurso será divulgada no sí�o eletrônico
h�p://www.planejamento.mg.gov.br/pagina/logis�ca/doacoes-ao-governo/doacoes-ao-governo, bem
como comunicada via e-mail ao recorrente.

 

9. DA HOMOLOGAÇÃO

9.1. A homologação do resultado do chamamento público e a autorização para o
recebimento da doação serão efe�vadas por ato do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão,
procedendo-se a sua publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

 

10. DO TERMO DE DOAÇÃO 

10.1. Homologado o resultado do chamamento público as doações serão formalizados por
termo, ao qual serão anexados os documentos exigidos nos termos deste edital.

10.1.1.  Ficam delegadas aos Secretários de Estado e ao dirigente máximo de órgão
autônomo, autarquia e fundação do Poder Execu�vo as competências de aceitar doação e de
assinar o Termo de doação, conforme ar�go 2º do Decreto n° 47611/2019.

10.2. No termo de doação, o doador declarará expressamente que os bens doados não são
produtos de crime ou oriundos de a�vidades ilícitas, sujeitando-se à responsabilização criminal, civil
e administra�va no caso de falsidade da declaração.

10.3. O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a Administração, serão
assinados de maneira eletrônica, por intermédio do Sistema Eletrônico de Informações do Governo
do Estado de Minas Gerais - SEI/MG.

10.4. Para a assinatura eletrônica, caso ainda não possua cadastro, o(s) doador(s)
interessado(s) deverá (ão) acessar o Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado de
Minas Gerais - SEI/MG, por meio do link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui
se você ainda não está cadastrado".

10.5. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser encaminhadas para o e-mail
atendimentosei@planejamento.mg.gov.br.

10.6. 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
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pelo uso indevido das ações efetuadas e das informações prestadas, as quais serão passíveis de
apuração civil, penal e administra�va.

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Fica vedada a u�lização de serviços doados para fins publicitários, podendo, contudo,
ser autorizada:

11.1.1. a menção informa�va da doação no sí�o eletrônico oficial do doado;

11.1.2. moção de agradecimento ou menção nominal ao doador.

11.2. É vedada a transferência de recursos da Administração Pública direta, autárquica ou
fundacional do Poder Execu�vo para doador em decorrência do processo de doação, conforme
consta do art. 24 do Decreto nº 47.611/2019.

11.3. O órgão ou en�dade beneficiário da doação e a SEPLAG, bem como o doador,
poderão expedir recomendações mútuas na hipótese de verificação de irregularidades ou de
descumprimento do termo de doação.

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

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

11.5. A doação deve ser formalizada de modo irretratável e irrevogável, sem ônus,
encargos, contrapar�das ou contraprestações pela Administração Pública estadual.

11.6. Conforme previsto no ar�go 18 do Decreto n°47.611/2019, a SEPLAG enviará para
a Controladoria-Geral do Estado – CGE a relação das doações recebidas.

11.7. Os interessados poderão examinar ou re�rar gratuitamente o presente Edital e seus
anexos no site h�p://www.planejamento.mg.gov.br/pagina/logis�ca/doacoes-ao-governo/doacoes-
ao-governo.

 

RAFAEL MAYRINK FERREIRA

SUPERINTENDENTE CENTRAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Mayrink Ferreira, Superintendente, em
10/03/2020, às 16:33, 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 10883854
e o código CRC EAC3DF83.
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