
Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 06/2021 

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 9 de agosto de 2021 15:48
Para: wander@vixsystem.com.br
Cco: Mariana Ferreira da Silva <marianafs@pbh.gov.br>, Andre Luis Portilho Matos <portilho@pbh.gov.br>, Dalva Candida Ribeiro
Munayer <dalva.munayer@pbh.gov.br>

REF.: Pregão Eletrônico n.º 09/2021 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de análise, desenvolvimento e
manutenção de software utilizando práticas ágeis, análise e suporte à infraestrutura de operação, on-site, mediante cessão de mão
de obra exclusiva, na modalidade posto de trabalho presencial. 

Prezado Sr. Wander Luiz Rita, boa tarde!

Segue resposta ao esclarecimento solicitado:

PERGUNTA: "No termo de referência foram pré-estabelecidos os salários base dos profissionais a serem alocados,
porém, asseguramos que os valores estão muito altos impossibilitando uma disputa justa que possa dar a real
intenção da licitação, que seria o menor preço, sendo assim, a comprovação de execução de serviços com preços
menores praticados no mercado seria possível para este pregão?"

RESPOSTA: Conforme disposto no subitem 13.1.1 do Edital, o licitante deverá observar as remunerações mínimas
para os postos de trabalho informadas no Anexo II A a G – Planilha de Preços de Referência. Além disso, conforme
disposto no subitem 15.1.1 do Edital, o critério de julgamento será o menor preço, aferido pelo preço global.

Cumpre ressaltar que os salários base foram obtidos através de recente pesquisa de mercado, acostada aos autos do processo.
Além disso, a adoção dos salários base encontra-se fundamentada em justificativa da área solicitante, Gerência de Pesquisas e
Tecnologia da Informação - GEPTI da BHTRANS, constante na CI GEPTI/DPI 005/2021 que também integra os autos do
processo, cujos pontos principais estão transcritos a seguir:

"1) SENIORIDADE DA EQUIPE – A equipe da atual prestadora de serviços de Tecnologia da Informação é constituída de
profissionais seniores em suas atividades e que prestam serviços à BHTRANS sob a coordenação da Célula de Desenvolvimento
de Sistemas da PRODABEL já há vários anos, atuando na análise, desenvolvimento e manutenção de mais de 50 (cinquenta)
sistemas em produção. Posto isto, numa eventual substituição destes profissionais advindos de nova contratação, é requerido que
tais substituições sejam efetuadas por profissionais com a experiência adequada que lhes permitam ser capazes de absorver
rapidamente o conhecimento dos processos de negócio da empresa e de realizar suas atividades com eficácia. Ou seja, não
caberia o esforço de realizar tal contratação a não ser pela busca de profissionais com senioridade que lhes permitam encontrar
soluções para problemas em sistemas e processos que, num primeiro momento, lhes são desconhecidos. Trata-se de uma
prestação de serviços imprescindível ao funcionamento das atividades essenciais e ao cumprimento da missão institucional da
BHTRANS, principalmente no que concerne à sustentação de sistemas em produção e ao suporte à infraestrutura dos sistemas
próprios em colocation na PRODABEL, que automatizam processos e serviços prestados por diversas áreas de negócio da
empresa. Aceitar o risco, sem mitigá-lo, realizando uma contratação com especificações de experiência profissional aquém da
capacidade adequada seria extremamente prejudicial ao atendimento das demandas sistêmicas da empresa. 

2) ATRATIVIDADE DO POSTO DE TRABALHO – Explicitada e admitida a necessidade de profissionais seniores em sua
experiência profissional, é requerida nesta contratação que haja a adequada atratividade dos postos a serem ocupados, de forma
que os profissionais alocados sintam-se suficientemente valorizados no exercício de seu trabalho, com benefícios e remuneração
compatível com o mercado e proporcionais aos desafios a serem enfrentados, pois, de igual maneira, há que se mitigar o risco da
rotatividade (turnover) destes profissionais, uma vez que a absorção dos processos de negócio da empresa e das funcionalidades
dos sistemas requer tempo e aprendizado para que o nível de desempenho esperado seja alcançado. Ou seja, não se pode
admitir o risco de realizar esta contratação desconsiderando fatores externos, tal como o atual aquecimento observado no
mercado de tecnologia da informação, especialmente em 2020 e 2021, e o desafio das empresas deste segmento em engajar e
reter seus colaboradores técnicos. 

3) JURISPRUDÊNCIA – O modelo proposto foi realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em seu edital de licitação n.º
046/2018, na modalidade pregão eletrônico, para registro de preços, bem como pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerias
(BDMG) em seu edital de licitação 04/2020, ambos com objetos equivalentes e que tinham por objetivo contratar serviços de
projeto, desenvolvimento e manutenção de software, mediante cessão de mão de obra exclusiva e presencial, tal como o objeto
proposto para o PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2021 da BHTRANS. Em ambos os casos, foram fixados por estas instituições piso
salarial mínimo acima daquele estabelecido em convenção coletiva de trabalho. 

4) PESQUISA DE MERCADO – A BHTRANS realizou, por meio de sua Gerência de Compras, Contratos e Licitações – GECOL, a
pesquisa de mercado SC 65/2021, concluída em 25 de maio de 2021, utilizando como critério de apuração do preço total estimado
a mediana dos preços unitários em razão das normas e critérios para realização de pesquisa de mercado adotadas nesta
gerência, por meio da qual foram estabelecidos os valores estimados, tanto para o valor anual global de referência para a licitação,
quanto para os salários-base mínimos a serem definidos como referência de mercado para cada posto de trabalho demandado. A
consulta ao mercado dos salários-base na solicitação de cotação está em consonância com o entendimento do TCU que diz: “para
a fixação de salário em contratos administrativos, é necessária a realização de pesquisa de mercado para validar os valores
adotados, principalmente quando houver piso salarial para a categoria definido em Convenção Coletiva. Para o relator do acórdão,
a existência de CCT que verse sobre a remuneração do profissional faz com que este seja, ao menos em regra, o parâmetro mais
razoável para fins de estabelecimento dos salários pela Administração Pública em seus contratos. Sendo assim, definiu-se que “ é



possível exigir piso salarial mínimo acima daquele estabelecido em convenção coletiva de trabalho, desde que o gestor comprove
que os patamares fixados no edital da licitação são compatíveis com os preços pagos pelo mercado para serviços com tarefas de
complexidade similar”. Elaborado o Mapa e Apuração de Preços SC 65/2021, restou objetivamente comprovado que os patamares
a serem fixados para os perfis dos postos de trabalho especificados no edital estão compatíveis com os valores ofertados pelo
mercado mineiro para os profissionais com experiência profissional adequada à execução bem-sucedida desta contratação,
considerando os fatores, complexidade e o contexto aqui registrados, à luz do art. 3º da Lei 8.666/1993.”

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira - GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

Em seg., 9 de ago. de 2021 às 14:57, CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>
escreveu: 

Prezados,
 
Acusamos recebimento.
 
Atenciosamente,
 
Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira - GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

 
 
 
Em seg., 9 de ago. de 2021 às 14:34, <wander@vixsystem.com.br> escreveu: 

Prezados, boa tarde!

 

Venho pedir esclarecimento com relação ao pregão de número em epígrafe, o qual tem por objeto a "Contratação de
empresa para prestação de serviços técnicos de análise, desenvolvimento e manutenção de software utilizando práticas
ágeis, análise e suporte à infraestrutura de operação, on-site, mediante cessão de mão de obra exclusiva, na modalidade
posto de trabalho presencial", com relação a:

1. No termo de referência foram pré-estabelecidos os salários base dos profissionais a serem alocados, porém,
asseguramos que os valores estão muito altos impossibilitando uma disputa justa que possa dar a real intenção da
licitação, que seria o menor preço, sendo assim, a comprovação de execução de serviços com preços menores praticados
no mercado seria possível para este pregão?

 

Atenciosamente, 

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
mailto:wander@vixsystem.com.br

