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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.

Prezada Sra. Fernanda Lopes, boa tarde! 

Seguem respostas aos esclarecimentos solicitados: 

PERGUNTA 1: "Trata-se de questionamentos quanto ao provisionamento para fins de cálculo da
contribuição previdenciária. 

A legislação acerca dos processos licitatórios determina que as propostas devem ser ofertadas de
acordo com a legislação vigente na data da apresentação da proposta. 

A atual legislação acerca da contribuição previdenciária a que nos submetemos estabelece a
desoneração da folha de pagamento até a data-fim 31/12/2021, e , a partir de janeiro/2022 o retorno
ao regime de oneração, o que gera um custo maior a título de previdência. 

Exemplificando, se tivermos um contrato de 12 meses assinado em agosto de 2021, teremos de
agosto a dezembro/2021 a aplicação da contribuição previdenciária desonerada (calculada à alíquota
de 4,5% sobre a receita bruta, e de janeiro a setembro/2022 a aplicação da contribuição
previdenciária onerada (calculada à alíquota de 20% sobre a folha de pagamento). 

Nosso entendimento é de que a contribuição previdenciária deve ser calculada da forma descrita acima
- parte desonerada e parte onerada. 

Está correto nosso entendimento?" 

RESPOSTA 1: Conforme informado pelo responsável pela Gerência de Contadoria Geral - GECON da
BHTRANS, o entendimento está correto, até dezembro considerando a desoneração e a partir de
janeiro considerando a oneração. 

PERGUNTA 2: "O uso de assinaturas por meio de certificado digital, sendo o e-CPF do representante
é devidamente cadastrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil, e na Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP-Brasil, Órgão este, que é responsável pela veracidade Jurídica das
assinaturas, e neste caso por meio da certificadora AC Certisign. Assinar um documento digitalmente
com presunção legal de veracidade somente é possível a partir do certificado digital ICP-Brasil, pois
esta é a única tecnologia com valor jurídico assegurado pela legislação, no caso, pela MP 2.200-2/01.
O reconhecimento da assinatura digital, então, é o mesmo que a assinatura manuscrita, autenticada
pelos cartórios públicos. 

O art. 10, caput e § 1º estabelecem que os documentos eletrônicos tratados na referida MP são
considerados documentos públicos ou particulares para todos os fins legais, inclusive presumindo-se
verdadeiras perante os seus signatários as declarações constantes dos documentos produzidos em
forma eletrônica com a utilização de processo de certificação disponibilizado pelo ICP-Brasil, nos
termos do art. 219 do Código Civil/2002 (dispositivo correspondente ao art. 131 do CC/1916)". 

RESPOSTA 2: Não entendemos o questionamento. 

PERGUNTA 3: "Trata-se de questionamento acerca do item abaixo: 



9.11.4. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte
à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o
disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

Ocorre que a jurisprudência do TCU é firme no sentido de que os documentos de habilitação elencados
nos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/1993 é numerus clausus, isto é, taxativa (Acórdãos 808/2003,
2.197/2007, 1.224/2015 , 340/2019 e 161/2020, todos do Plenário), de modo que não é cabível exigir
que os atestados técnicos estejam acompanhados de notas fiscais/contratos, ou ainda de qualquer
outra espécie de documentação.   

A título ilustrativo: ACÓRDÃO Nº 1224/2015 – TCU – Plenário 

9.3. dar ciência à Capes de que a exigência de apresentação de atestados de capacidade técnica
juntamente com as notas fiscais e/ou contratos prevista no edital do pregão eletrônico 28/2014 não
encontra amparo no art. 30 da Lei 8.666/1993 e na jurisprudência desta Corte. 

O entendimento é de que caso haja dúvidas eventualmente sobre o documento apresentado, deveria
ser realizada diligência (art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993) especialmente em caso de dúvida quanto à
autenticidade do documento. 

Desta forma, entendemos que a apresentação dos Contratos deverá ser feita apenas em sede de
diligência. Está correto o nosso entendimento?" 

RESPOSTA 3: Primeiramente, registra-se que não há no Edital ou Anexos do Pregão Eletrônico n.º
09/2021 em tela o citado item 9.11.4. Além disso, a documentação de qualificação técnica a ser
apresentada está disposta no item 14.4 do Edital e está em consonância com a legislação
vigente. Conforme disposto no subitem 14.4.1.2 do Edital, se no texto dos Atestados não houver
elementos suficientes para permitir sua análise, o licitante poderá anexar a eles outro documento que
possa esclarecer esses dados, tais como Contratos, Termos Aditivos ou Declaração de seus emitentes,
de modo a complementar as informações emanadas dos Atestados.  

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
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