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AVISO N.º 01/2013 
 

 
 

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (PMI) PARA 
RECEBIMENTO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ECONÔMICO-
FINANCEIROS E JURÍDICOS DA INICIATIVA PRIVADA COM O 
PROPÓSITO DE DEFINIR ALTERNATIVAS PARA VIABILIZAR A 
IMPLANTAÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.  
 

 
 
 
 
1. PREÂMBULO 
 
 
O Estado de Santa Catarina, por intermédio da SC Participações e 

Parcerias SA – SCPar, sociedade de economia mista competente para coordenar, 
implementar e apoiar o Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado de 
Santa Catarina Catarina (art. 3º, II, Lei estadual n. 15.500/2011), vem apresentar, 
por meio deste instrumento, as diretrizes para a participação de interessados no 
Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI Nº 01/2013, nos termos do art. 
3º, da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, do art. 21 da Lei 
Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e do art. 31 da Lei Federal nº 9.074, 
de 7 de julho de 1995, da Lei Complementar do Estado de Santa Catarina nº 381, 
de 7 de maio de 2007, e na Lei Estadual nº 15.500, de 20 de junho de 2011, do 
Decreto nº 962, de 8 de maio de 2012, do Decreto nº 1.932, de 14 de junho de 
2004 (com redação datada pelo Decreto nº 951/2012), bem como nos termos do 
disposto no presente documento e em seu anexo. 

 
Em 22 de dezembro de 2011, a SCPar publicou o procedimento de 

Manifestação de Interesse Preliminar (MIP) n.º 01/2011, para estruturação de 
projeto de implantação, gestão, operação e manutenção de centrais de 
atendimento ao cidadão no Estado de Santa Catarina, em parceria com a 
iniciativa privada. Ao término do Procedimento, foram encaminhadas propostas de 
solução, as quais apresentaram benefícios no atendimento ao cidadão e 
indicaram a necessidade de estudos aprofundados de viabilidade técnica, 
econômico-financeira e jurídica, objeto do presente PMI. 

 
Os proponentes terão prazo de 30 (trinta) dias para apresentarem os 

elementos indicados no item 5 deste Aviso, os quais serão analisados por 
Comissão Intersetorial do Governo e submetidos à aprovação do CGPPP, que 
deliberará sobre a autorização aos proponentes selecionados para a realização 
dos estudos. 
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2. OBJETO 
 
Este Procedimento de Manifestação Interesse – PMI (Nº01/2013) 

objetiva o recebimento de estudos técnicos, econômico-financeiros e jurídicos da 
iniciativa privada com o propósito de definir alternativas para viabilizar a 
implantação das centrais de atendimento ao cidadão, que reunirão em um único 
local, serviços públicos das três esferas (federal, estadual e municipal) de forma 
integrada, e outros serviços agregados, visando eficiência de custo, tempo e 
qualidade de atendimento, com horários diferenciados aos da jornada tradicional 
de trabalho da população. 

 
 
3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE MANIFESTAÇÃO DE 

INTERESSE 
 
Poderão participar do presente PMI pessoas físicas ou jurídicas, de 

direito público ou privado, individualmente ou em grupo. 
 
Não há necessidade de vínculo formal, no âmbito do PMI, entre os 

manifestantes, caso queiram participar em grupo. 
 
As manifestações dos interessados para fins de autorização dos 

estudos deverão ser encaminhadas, em via impressa e digital, mediante 
protocolo, para a sede da SC Participações e Parcerias S/A – SCPar, localizada 
no Centro Administrativo do Governo do Estado, Rod. SC 401, Km 5, nº 4600, 
Bloco IV, Saco Grande, Florianópolis/SC, CEP 88.032-005. 

 
As manifestações de interesse serão recebidas no prazo de 30 (trinta) 

dias após a publicação do presente aviso no Diário Oficial do Estado. 
 
A SCPar, a qualquer tempo, poderá solicitar, dos particulares 

interessados, informações adicionais para retificar ou complementar sua 
manifestação; modificar a estrutura, o cronograma, a abordagem e o conteúdo ou 
os requisitos do PMI e considerar, excluir ou aceitar, parcialmente ou totalmente, 
as informações e sugestões advindas do PMI. 

 
 
 
4. DOS PRÉ-REQUISITOS PARA APRESENTAÇÃO DOS PEDIDOS 

DE AUTORIZAÇÃO 
 
Na elaboração das propostas de estudo, deverão ser respeitados os 

seguintes pré-requisitos: 
 

I – Os estudos apresentados deverão se restringir às possibilidades de 
concessão comum, patrocinada ou administrativa, não sendo aceitas propostas 
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de estudos que visem à realização de obras públicas ou contratação de serviços 
regidos pela Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
II – A estruturação econômico-financeira deverá priorizar o menor 

desembolso possível de recursos públicos (considerando subsídios e 
contraprestação), com preferência para projetos auto-sustentáveis (concessão 
comum). 

 
 

5. DO CONTEÚDO MÍNIMO DO PMI 
 
Respeitados os pré-requisitos indicados no item anterior, a solicitação 

de autorização para realizar os estudos deverá conter, no mínimo, o seguinte: 
 
I – declaração de interesse e requerimento de autorização para 

realização dos estudos, no qual deve constar manifestação expressa do 
proponente indicando que concorda com as regras do presente PMI e do Decreto 
nº 962, de 08 de maio de 2012, conforme anexo II; 

 
II – dados cadastrais contendo a qualificação completa do interessado, 

nome ou razão social, seu endereço completo, telefones para contato, área de 
atuação, e na hipótese de pessoa jurídica, o nome e a qualificação dos 
responsáveis perante a Administração Pública Estadual com dados para contato, 
devendo, em todos os casos, responsabilizar-se pela veracidade das declarações 
que fizer. Para comprovar a representação legal ou a qualidade de preposto das 
empresas proponentes, o representante entregará, conforme for o caso:  

a) Se procurador: procuração pública ou particular 

(acompanhada de cópia autenticada do contrato social da 

empresa), com poderes específicos para representar a 

empresa no presente PMI em todas as suas fases, e em 

todos os demais atos; ou  

b) Se representante legal: cópia autenticada do contrato 

social, estatuto ou ata de eleição do dirigente da empresa 

participante. 

III – demonstração da experiência do interessado para a realização de 
estudos objeto deste PMI, por meio da comprovação documental de ter realizado 
anteriormente levantamentos, investigações, dados, informações técnicas, 
projetos ou pareceres similares aos solicitados neste PMI; 

 
IV – detalhamento das atividades que pretende realizar, contendo os 

estudos descritos no Anexo I deste Aviso, com a discriminação de preço e prazos 
estimados para a conclusão de cada grupo de estudos conforme Anexo III. A 
metodologia orçamentária utilizada deverá adotar preços referenciais disponíveis 
em instituições públicas brasileiras ou ainda, no caso da falta destes, valores 
referenciais de mercado, devidamente justificados; 
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V – Indicativo preliminar da solução a ser proposta. 
 
5.1. O prazo máximo para a realização de todos os estudos será de até 

120 (cento e vinte) dias, contados da data em que for emitida a autorização, 
podendo ser prorrogado por decisão do CGPPP. 

 
 
6. DOS ÔNUS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NO PMI 
 
Em nenhuma hipótese será devida qualquer quantia pecuniária pela 

SCPar ou por outro órgão ou entidade da Administração Direta ou Indireta do 
Estado de Santa Catarina em razão da realização dos Estudos Técnicos. 

 
Os estudos e projetos que venham a ser selecionados e efetivamente 

utilizados, no todo ou em parte, como subsídios para a definição e estruturação 
do projeto final terão seus custos total ou parcialmente reembolsados pelo 
licitante vencedor da Concessão/PPP, caso realizada, nos termos do art. 21, da 
Lei Federal nº 8.987/95, devendo limitar-se aos valores estimados pelo 
proponente, avaliados e homologados pelo Comitê Gestor de Parcerias Público-
Privadas – CGPPP. 

 
 
7. DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DE 

ESCLARECIMENTOS 
 
Os interessados poderão requerer esclarecimentos e informações 

sobre os dados contidos neste Instrumento, mediante comunicação destinada à 
SC Participações e Parcerias S/A - SCPar, por meio do endereço eletrônico: 
centraldeatendimento@scpar.sc.gov.br ou pelo fax (48) 3665-3264. 

 
 
8. DOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA FINS DE UTILIZAÇÃO 

DOS ESTUDOS AUTORIZADOS 
 
As propostas que atenderem aos pré-requisitos e conteúdo mínimo 

estabelecidos neste Aviso de PMI, bem como em seus anexos, estarão aptas a 
serem avaliadas para fins de autorização dos estudos. 

 
A seleção dos estudos autorizados, os quais poderão ser utilizados 

pelo Poder Público na modelagem final aprovada pelo CGPPP e ressarcidos pelo 
vencedor do certame, nos termos e forma previstos no Decreto nº 962/2012, será 
balizada pelos seguintes critérios: 

 
8.1. Solução econômico-financeira  

Terão preferência sistemas propostos que dispensem ou apresentem 
menor necessidade de dispêndio de valores por parte da administração 
contratante (subsídios e contraprestações e aportes).  
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8.2. Melhoria no sistema de atendimento ao cidadão 

Melhor solução que atenda com qualidade e presteza as demandas do 
cidadão. 

 
8.3 Melhoria no custo de atendimento para o Estado 

Apresentação de medidas que impliquem efetivamente na redução do 
custo de atendimento que vem sendo suportado pelo Estado. 

 
8.4 Tempo de implantação da solução 

Serão consideradas propostas mais vantajosas aquelas que tiverem 
menor tempo de implantação previsto. 

 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES REFERENTES ÀS EMPRESAS 

AUTORIZARIZADAS A REALIZAREM OS ESTUDOS 
 
9.1. No caso de algum dos estudos e projetos apresentados pelos 

proponentes autorizados seja utilizado pelo Estado de Santa Catarina em futuro 
edital de concessão ou PPP, o ônus do ressarcimento recairá sobre o vencedor 
da futura licitação e o montante do ressarcimento será limitado aos valores 
apresentados pelos proponentes autorizados no âmbito do presente PMI.  

 
9.2. Os proponentes deverão encaminhar também a Demonstração de 

Gastos, que consiste no detalhamento do valor gasto pelo participante para a 
realização dos estudos, levantamentos e propostas objeto deste PMI. 

  
9.3. Na preparação da Demonstração de Gastos deverá ser utilizado o 

formulário (Anexo III), do presente Aviso, incluídos todos os custos associados à 
realização dos estudos, que deverão ser devidamente comprovados. 

 
9.3.1. Para fins de comprovação de gastos, quando da entrega 

dos estudos, todos os itens incluídos na Demonstração de Gastos (Anexo 
III), deverão ser devidamente detalhados e especificados, em separado 
para cada subitem da planilha, devendo conter, no mínimo, o seguinte nível 
de detalhamento:  

 
a) Relação de pessoal próprio envolvido na elaboração dos 
estudos, com cópia do vínculo empregatício, incluindo 
cargo/função, quadro de tempo de serviço à disposição do 
projeto, valores de salários/honorários e encargos trabalhistas 
e sociais incidentes; 
 
b) Relação de equipamentos utilizados para a realização dos 
serviços, incluindo quadro de tempo de serviço à disposição 
do projeto e respectivos valores horários; 
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c) Custo com mobilização de equipamentos; 
 
d) Custo com mobilização, alimentação e hospedagem de 
pessoal à disposição do projeto; 
 
e) Demonstrativo das despesas de serviços especializados 
subcontratados ou terceirizados, com cópia dos contratos, 
Notas Fiscais, recibos e demais comprovantes, emitidos em 
favor da proponente; 
 

9.4. Os participantes que, em prejuízo da Fazenda Pública, 
apresentarem demonstrativos de despesas que não correspondam à realidade 
estarão sujeitos à desconsideração de seus estudos no presente PMI, além das 
penalidades dispostas na legislação vigente. 

 
9.5. Os valores unitários adotados para comprovação dos custos 

relativos aos estudos deverão ser compatíveis com os valores previstos nas 
Tabelas Referenciais de Preços adotadas em instituições públicas brasileiras ou 
ainda, no caso da falta destes, valores referenciais de mercado, devidamente 
justificados. 

 
 9.5.1. A administração pública poderá glosar os valores 

apresentados que não atendam ao critério disposto no item anterior. 
 
9.6. Os proponentes autorizados deverão efetuar apresentações de 

resultados parciais, com duração prevista de uma hora, a serem realizadas na 
sede da SC Participações e Parcerias S/A, nos prazos de 30, 60 e 90 dias a partir 
da autorização para realização dos estudos e projetos. As apresentações deverão 
ser agendadas e confirmadas pela equipe técnica da SC Participações e 
Parcerias S/A. 

 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Os autores ou responsáveis economicamente pelos Estudos Técnicos, 

apresentados no âmbito deste PMI, poderão participar, direta ou indiretamente, de 
eventual licitação ou da execução de obras ou serviços em concessões comuns, 
patrocinadas ou administrativas, ou ainda, em permissões de serviços públicos, 
nos termos do permitido pelo art. 31 da Lei Federal nº 9.074/95, decorrente do 
presente PMI. 

 
Considera-se economicamente responsável a pessoa, física ou 

jurídica, que tenha contribuído financeiramente, por qualquer meio e montante, 
para o custeio da elaboração de estudos, projetos, levantamentos ou 
investigações a serem utilizados em eventual licitação decorrente do presente 
PMI. 
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O presente PMI não confere qualquer espécie de exclusividade ao 
manifestante nem gera direito de preferência ou qualquer vantagem ou privilégio 
para a outorga da concessão ou da permissão. 

 
Este PMI não obrigará o Poder Público a realizar a licitação ou a 

contratar o objeto do Estudo Técnico, não gerando, por si só, qualquer direito ao 
ressarcimento dos valores envolvidos na sua elaboração. 

 
A realização de eventual processo licitatório não está condicionada aos 

Estudos Técnicos obtidos por meio dos interessados participantes deste PMI. 
 
A autorização para a realização dos Estudos Técnicos não implicará, 

em qualquer hipótese, corresponsabilidade do Estado de Santa Catarina, ou da 
SCPar, perante terceiros, pelos atos praticados pelo manifestante da proposta. 

 
O presente PMI poderá ser revogado ou anulado, não gerando, por 

conta da revogação ou da anulação, qualquer direito de ressarcimento dos 
valores envolvidos na elaboração dos Estudos Técnicos. 

 
O Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas – CGPPP procederá à 

análise e avaliação do caráter prioritário do projeto, segundo as diretrizes 
governamentais vigentes, e decidirá sobre a conveniência e oportunidade das 
propostas. 

 
O Estado poderá consolidar os Estudos Técnicos obtidos por meio do 

PMI, podendo combiná-los com as informações técnicas disponíveis em outros 
órgãos ou entidades da Administração Direta ou Indireta do Estado de Santa 
Catarina, sem prejuízo de outras informações obtidas junto a outras entidades e a 
consultores externos eventualmente contratados para esse fim, bem como 
oriundos de outros PMIs. 

 
 
 

Florianópolis, 06 de março de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAULO CESAR DA COSTA 
Presidente do Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas – CGPPP 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Para participação no presente Procedimento de Manifestação de 
Interesse - PMI os proponentes deverão apresentar os estudos abaixo 
relacionados em consonância com as orientações do presente termo de 
referência, sob pena de desqualificação da proposta. 

 
1. APRESENTAÇÃO  

 

As centrais de atendimento oferecerão um modo de facilitar aos cidadãos 

acesso aos serviços públicos, através de um programa de atendimento 

integrado, eficiente, seguro, eficaz, com transparência e sem burocracia. 

 

Os estudos para a possível implantação deverão considerar os municípios 

acima de 150.000 (cento e cinqüenta mil) habitantes – tais como: 

Florianópolis, Joinville, Blumenau, Itajaí, Criciúma, Lages, Chapecó e São 

José.  

 

Poderão ser disponibilizados serviços dos órgãos governamentais, como 

os a seguir destacados: Instituto de Identificação, Sine, Detran, Secretaria 

de Estado da Fazenda, Casan, Celesc, serviços públicos eletrônicos, 

Procon, Juizado Especial Civil, entre outros. 

 

2. DO OBJETO 

 

Este Procedimento de Manifestação Interesse– PMI Nº01/2013 objetiva 

o recebimento de estudos técnicos, econômico-financeiros e jurídicos da 

iniciativa privada com o propósito de definir alternativas para viabilizar a 

implantação das centrais de atendimento ao cidadão, que reunirão em um 

único local, serviços públicos das três esferas (federal, estadual e 

municipal) de forma integrada, e outros serviços agregados, visando 

eficiência de custo, tempo e qualidade de atendimento, com horários 

diferenciados aos da jornada tradicional de trabalho da população.  

 
3. OBJETIVOS 

 

Criar e promover um modo mais acessível que permita aos cidadãos 

obterem informações e serviços públicos a partir de uma rede de 

atendimento, que leve a municípios acima de 150.000 (cento e cinqüenta 
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mil) habitantes, um programa de atendimento com transparência e sem 

burocracia, com horários de atendimento diferenciados aos da jornada 

tradicional de trabalho da população.   

 
4. ESCOPO 

 
A rede de atendimento deverá oferecer serviços públicos, prestados de 
forma descentralizada dos serviços existentes das diversas Secretarias e 
órgãos/entidades vinculados tais como: Instituto de Identificação, 
Secretaria de Relação de Trabalho, Detran, Secretaria de Estado da 
Fazenda, Correios, Casan, Celesc, Sine, Bancos, serviços públicos 
eletrônicos, Procon, Juizado Especial Civil, Defensoria Pública, escreve-
cartas, entre outros.  
 

5. METAS 

 

 Atender com qualidade e presteza as demandas do cidadão; 

 Possuir custo menor para o mesmo serviço realizado nos pontos 
tradicionais; 

 Ser exemplo de padrão de atendimento para os órgãos e instituições 
governamentais;  

 Servir como “laboratório” de inovações dos serviços 
disponibilizados; 

 Induzir os órgãos a adequar suas retaguardas às necessidades da 
central; 

 Auxiliar na reforma do Estado, a partir da eficiência na prestação de 
serviços públicos; 

 Desonerar os pontos atuais de atendimento; 
 

6. VANTAGENS PARA O CIDADÃO 
 
Encontrar de forma centralizada o atendimento de suas demandas de 
serviço para com o Estado em um único lugar. Isto oportunizará que o 
serviço que lhe será prestado contará com padrão de qualidade auditado, 
em tempos garantidamente menores que os prestados nos pontos 
tradicionais e de custos financeiros e sociais menores.    
 

7. MODELO PROPOSTO 
 
Prestação de Serviço incluindo o investimento na implantação e custeio via 
Concessão/PPP. 
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8. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES PELOS 

INTERESSADOS    

 
8.1 – Grupo 01 – Estudo de viabilidade técnica 

 
Deverá conter: 
 

 Levantamento junto os órgãos municipais, estaduais e federais 
interessados em integrar a central: serviços que desejam; valor a 
ser cobrado por serviço; transferência de recursos do órgão à 
central; receita acessória a ser acrescida ao serviço que remunerará 
a central;  

 Diretrizes gerais e específicas para elaboração de projetos de 
engenharia e arquitetura (layout, paisagismo, comunicação visual e 
demais, se necessário); 

 Especificação de dimensionamento das instalações, mobiliário e 
equipamentos, priorizando conceitos de acessibilidade;  

 Estudo e levantamento da infraestrutura necessária (obras, 
equipamento, mobiliário, insumos, recursos humanos); 

 Estudo e levantamento de equipamentos e serviços de tecnologia 
da informação e comunicação, interface, softwares de apoio a 
gestão; 

 Preços de referência e estimativas de custo individual das obras de 
arquitetura, engenharia, paisagismo e comunicação visual; 
mobiliário e equipamentos previstos. A metodologia orçamentária 
implementada deverá adotar preços referenciais disponíveis em 
instituições públicas brasileiras ou ainda, no caso da falta destes, 
valores referenciais de mercado, devidamente justificados. 

 Especificação da prestação de serviços; 

 Procura e definição de locais para a implantação das centrais, os 
quais poderão ser sugeridos a posterior desapropriação pelo Poder 
Público; 

 Especificação de indicadores e modelo para análise de 
desempenho; 

 Análise das demandas de atendimento (qualitativo e quantitativo). 

8.2 – Grupo 02 – Estudo de viabilidade econômico-financeira 

 
Deverá conter: 
 

 Estimativas do orçamento geral da Concessão/PPP e respectivo valor 
do contrato; 

 Plano de negócios detalhado, incluindo Fluxo de Caixa Projetado e 
demonstração da viabilidade econômico-financeira da Concessão/PPP 
contemplando Taxa Interna de Retorno, Valor Presente Líquido, Análise 
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de Sensibilidade e Taxa de retorno do acionista e prazo da 
Concessão/PPP;  

 Análise do impacto orçamentário e fiscal do projeto na contabilidade 
pública, considerando a regulamentação pertinente (Lei Federal 
11.079/2004); 

 Análise Value For Money para definir a vantagem do modelo para o 
Estado; 

 Estudo de oportunidade de mercado; 

 Sugestão de garantias, por parte do Poder Concedente, requeridas 
pelos proponentes, se necessário;  

8.3 – Grupo 03 – Modelagem jurídica  

 

Deverá conter: 
 

 Formatação da Concessão/PPP; 

 Diagnóstico de aspectos legais do modelo de Concessão/PPP; 

 Mecanismo de pagamento ao parceiro privado, considerando 
parâmetros transparentes de medição e avaliação de desempenho; 

 Mecanismo de monitoramento pelo parceiro público pelo contrato de 
Concessão/PPP; 

 Sugestão de minuta do edital, contendo todos os seus anexos; 

 Sugestão de minuta do contrato, contendo Caderno de Encargos e 
Quadro de Indicadores de Desempenho; 

 Parecer jurídico sobre os aspectos relevantes da sugestão de minuta de 
edital e do contrato; 

 Apresentação e análise preliminar sobre eventuais dificuldades e riscos 

jurídicos para a implantação do projeto proposto, com a indicação de 

mecanismos de mitigação; 

 Parecer de viabilidade jurídica, com a indicação de todas as anuências 

e autorizações necessárias para a implantação do projeto proposto; 

 

 

Florianópolis, 04 de fevereiro de 2013. 
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ANEXO II – MODELO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

 
 
 
A empresa............................................................................................, 

devidamente representada pelo seu representante legal (ou por instrumento de 
mandato), declara, na melhor forma de direito, ter interesse que lhe seja 
autorizada a realização dos estudos, constantes do item 2 – Objeto do Aviso nº 
01/2013 (PMI para Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão), para o 
que requer, formalmente, a autorização, declara, outrossim, que concorda com as 
regras do citado PMI e do Decreto nº 962, de 08 de maio de 2012. 
 
 
 
  Florianópolis – SC, ................./.............../...................... 
 
 
 
 
  -------------------------------------------------------------------------- 
   Assinatura do representante legal 
  
     
 

Ou 
 
 
Procurador devidamente constituído como instrumento de mandato incluso. 
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ANEXO III – MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
 
 

  
ATIVIDADES Valores (R$) por mês Total (R$) 

 

 
1 2 3 4 

  

 Grupo 1 - Estudo de viabilidade 
técnica 

      
    

 Grupo 2 - Estudo de viabilidade 
econômico-financeira 

      
    

 Grupo 3 - Modelagem jurídica       
    

  
TOTAL MENSAL 

          

 
 

 


