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PROCESSO N.º: 01.063600.20.87    

PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 039/2020  

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE BENEFÍCIO DE PLANO DE SAÚDE, 

NELE COMPREENDIDOS: DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA WEB PARA O 

GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE ADESÕES, CANCELAMENTOS E DEMAIS 

MOVIMENTAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE E/OU ODONTOLÓGICO 

OFERTADOS POR OPERADORAS CREDENCIADAS PELO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE, COM UNIDADE DE ATENDIMENTO PRESENCIAL, TELEFÔNICO E VIA WEB. 

ASSUNTO: Questionamento aos termos do edital. 

REQUERENTE: Zetrasoft Ltda. 

 

No dia 29/09/2020, a empresa Zetrasoft Ltda. enviou pedido de esclarecimento referente ao edital 

do pregão eletrônico nº 039/2020, o qual foi encaminhado para análise da Comissão Técnica 

Especial, designada por meio da Portaria nº 038/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Gestão - SMPOG, tendo esta respondido ao aludido esclarecimento que abaixo 

transcrevo (documento constante nos autos): 

 
 
QUESTIONAMENTO 01:  

 

“ ITEM 2.2 – DO OBJETO (Página 2) 

 ITEM 17.1.2 - DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (Página 18) 

 ANEXO II (Página 36) 

 

2.2. A presente contratação destina-se ao atendimento aos órgãos da Administração Pública 

Direta, às Fundações, Autarquias e Empresas da Administração Pública Indireta e ao Poder 

Legislativo do Município de Belo Horizonte. 

 

17.1.2. Serão celebrados contratos em separado para empresas públicas e sociedades de 

economia mista envolvidas e cujos valores contratuais corresponderão às respectivas 

estimativas de operações 
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ANEXO II (Página 36) 

 

TOTAL DE VIDAS NO PROCESSAMENTO 
MENSAL 

PLANO DE 
SAÚDE 

PLANO 
ODONTOLÓGICO 

Administração Direta, Fundações e  

Autarquias do Município 49.557 28.282 

Empresas Públicas do Município 4.021 1.492 

Legislativo Municipal 1.096 781 

Total 54.674 30.555 

Total geral de vidas no processamento mensal  85.229 

 

Constata-se através dos itens colacionados que a presente licitação, que é baseada na Lei 

8.666/93 destina-se à Administração Pública Direta, Fundações, Autarquias e Empresas da 

Administração Pública Indireta e ao Poder Legislativo do Município. Dessa forma, questiona-se: 

 

a) Poderiam esclarecer quais são as empresas públicas da Administração Indireta que a 

presente licitação irá englobar? 

RESPOSTA: 

“A presente licitação destina-se à Fundação Municipal de Cultura - FMC, Fundação de Parques 

Municipais e Zoobotânica - FPMZB, Superintendência de Desenvolvimento da Capital - 

SUDECAP, Superintendência de Limpeza Urbana - SLU, Hospital Municipal Odilon Behrens - 

HOB, PRODABEL, Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte - URBEL, Empresa Municipal 

de Turismo de Belo Horizonte - BELOTUR, Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte 

- BHTRANS e PBH ATIVOS.” 

 

 

b) As empresas públicas do município regidas pela Lei 13.303/16 (BELOTUR, BHTRANS, 

PRODABEL, URBEL, PBH ATIVOS S/A) irão aderir à presente licitação, mesmo que o 

procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº. 039/2020 tenha fundamentação na Lei 8.666/93 e 

10.520/02? 
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RESPOSTA: 

“Inicialmente torna-se importante esclarecer que o órgão responsável pela realização do 

processo licitatório em tela é a Secretaria Municipal da Fazenda - SMFA que compõe a 

Administração Direta do MBH, ou seja, é regida pelas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/2002. 

A inclusão, perfeitamente legal, de empresas públicas que compõem a administração indireta do 

município regidas pela Lei Federal nº 13.303/2016 tem por objetivo o ganho de escala pelo MBH.” 

 

c) Caso positivo, se as empresas do município irão aderir à presente licitação, o recurso utilizado 

pela Prefeitura de Belo Horizonte está de acordo com a legislação que dispõe sobre o estatuto 

jurídico das empresas públicas? 

RESPOSTA: 

A Lei Federal nº 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da 

sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, prevê: 

Art. 32. Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as seguintes diretrizes: 

[...] 

IV - adoção preferencial da modalidade de licitação denominada pregão, instituída pela Lei no 

10.520, de 17 de julho de 2002, para a aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados 

aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo 

edital, por meio de especificações usuais no mercado; 

[...] 

Diante do exposto, resta demonstrada a pertinência da utilização da modalidade pregão regida 

pela Lei Federal nº 10.520/02 em face do órgão responsável pela condução da licitação. Por 

outro lado, esclarecemos que na fase de contratação serão observadas as regras específicas, 

em conformidade com natureza e regramento de cada ente. Neste sentido, os dois regimes legais 

estão sendo respeitados, uma vez foram previstos contratos de acordo com as respectivas leis 

aplicáveis, conforme se observa nos Anexos XII e XIII do edital.”.   

 

d) Poderiam esclarecer sobre o Poder Legislativo de Belo Horizonte? Trata-se dos servidores da 

Câmara Municipal? 

RESPOSTA:  

“Esclarecemos que a prestação do serviço ao Poder Legislativo abrange seus servidores ativos, 

inativos da Administração Direta e Indireta e os agentes políticos. 

Será celebrado um instrumento particular entre o Poder Legislativo e a vencedora da licitação 

para operacionalização do objeto desta licitação.” 
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QUESTIONAMENTO 02:  

 

“ITEM 12.16.1 – DOS PROCEDIMENTOS (Página 8) 

12.16.1. O pregoeiro poderá solicitar a demonstração da exequibilidade da proposta após o 

término da fase competitiva. 

No presente edital não há nenhuma previsão dos critérios que o Ilustre Pregoeiro adotará para 

verificar a exequibilidade da proposta. Assim, questiona-se:  

a) Quais são os critérios para o Pregoeiro solicitar a demonstração da exequibilidade?  

b) E quais são os critérios para o pregoeiro decidir se a proposta é exequível ou não? 

RESPOSTA:  

“No que diz respeito aos questionamentos acima, inicialmente torna-se importante esclarecer 

que em licitação, a inexequibilidade de uma proposta não pode ser presumida, devendo ser 

comprovada. Neste sentido, em todos os casos será dada a oportunidade ao licitante de 

demonstrar a viabilidade de sua proposta, conforme preconiza a doutrina e a jurisprudência já 

consolidadas sobre a matéria.  

Não cabe ao Município mitigar no edital os meios de prova que o licitante possa produzir, sob 

pena de cometer a ilegalidade de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório.  

Todos os meios de prova apresentados, desde que legais, serão considerados válidos, cabendo 

à Administração verificar se os mesmos serão suficientes para comprovar a exequibilidade da 

proposta de forma incontroversa.  

Diante do exposto, o MBH avaliará a questão da exequibilidade da proposta, após a disputa de 

lances observando as previsões editalícias e legais que regem o processo licitatório. 

 

QUESTIONAMENTO 03:  

“ITEM 12.13 – DOS PROCEDIMENTOS (Página 6)  

 

12.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

 

O item supracitado estabelece que o licitante só poderá ofertar valor superior ao seu último lance. 

Assim, questiona-se: 

a) Qual o intervalo mínimo de diferença entre os lances, tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta? 

 

RESPOSTA:  

Subitem 12.10 do edital:  
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“12.10. O intervalo entre os lances enviados não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob 

pena de não serem registrados pelo sistema.” 

 

QUESTIONAMENTO 04:  

 

ITEM 13.3.5.3 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA (Página 10) 

13.3.5.3 A Solução ofertada deverá atender, na plenitude e em tempo de Projeto, a todos os 

Requisitos constantes deste Edital e de seus Anexos. A Solução ofertada, no que tange aos 

Requisitos Funcionais, deve atender a, no mínimo, 75% de forma Nativa ou Parametrizável. Ou 

seja, no contexto dos Requisitos Funcionais previstos, só será admitido 25% de customizações. 

 

13.4. Do Teste de Conformidade 

13.4.1. Será realizado Teste de Conformidade com o objetivo de averiguar, de forma prática, que 

o sistema ofertado pela Licitante, provisoriamente melhor classificada, atende às especificações 

dos requisitos estabelecidos no ANEXO III deste Edital. 

13.4.2. O Teste de Conformidade permitirá a averiguação prática das funcionalidades e 

características do produto e será realizada por uma Equipe Técnica de Avaliação da PBH. 

13.4.3. Para a realização do teste, a licitante em avaliação deverá fornecer todos os insumos 

necessários à análise da solução apresentada, tais como acesso à rede e equipamentos 

próprios, pessoal técnico necessário, dentre outros insumos que viabilizem a realização do teste. 

13.4.4. Poderão participar do Teste de Conformidade 05 (cinco) representantes credenciados da 

licitante em avaliação, 01 (um) representante credenciado para cada uma das demais licitantes, 

membros da Equipe Técnica de Avaliação da PBH e da equipe de licitação. 

 

O item 13.3.5.3 supracitado permite que a solução ofertada atenda somente 75% dos Requisitos 

Funcionais do Anexo III. Assim, questiona-se: 

 

a) A empresa deverá comprovar no Teste de Conformidade que atende somente os requisitos 

obrigatórios do Anexo III? 

RESPOSTA:  

“Sim. A Empresa deverá comprovar o atendimento a todos os requisitos funcionais classificados 

como obrigatórios no Anexo III, sob pena de desclassificação, conforme disposto na alínea ‘a’ do 

subitem 13.4.8.1.” 

 

b) Quando a empresa não atender algum requisito funcional do Anexo III, a licitante deverá 

comprovar o atendimento ao mesmo em quanto tempo? 
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RESPOSTA: 

“Esclarecemos que a empresa deverá comprovar o atendimento a todos os requisitos funcionais 

classificados como obrigatórios no Anexo III, sob pena de desclassificação, conforme disposto 

na alínea ‘a’ do subitem 13.4.8.1. 

Os requisitos funcionais não obrigatórios deverão ser implementados em tempo de projeto no 

prazo de até 60 dias corridos contados a partir da assinatura do contrato, conforme previsto no 

subitem 7.1 do edital.” 

 

Com relação ao item 13.4 Do Teste de Conformidade pergunta-se: 

c) Por qual motivo há uma restrição a participação quantitativa de pessoas no Teste de 

Conformidade? As sessões não são públicas? 

RESPOSTA:  

“As sessões são públicas, no entanto, o Teste de Conformidade será realizado em ambiente de 

capacidade limitada. Neste sentido, visando organizar o teste e garantir a participação de todas 

as empresas interessadas, o edital definiu o número máximo de participantes no processo de 

acordo com o status dos licitantes na disputa.” 

 

d) O item 13.4.9.4, determina que o “piloto/amostra” deverão ficar retidos pela PBH durante o 

Teste de Conformidade, sendo que se trata de um sistema online. Como haveria essa retenção? 

 RESPOSTA:  

“A licitante convocada para a realização do teste de conformidade, deverá fornecer todos os 

equipamentos necessários para configuração de uma rede local (localhost), ocorrendo a hipótese 

prevista no subitem 13.4.9.4 do edital, os equipamentos ficarão retidos, sem acesso à rede 

externa (web) e sem a possibilidade de qualquer alteração no piloto em avaliação.” 

 

QUESTIONAMENTO 05:  

ITEM 13.4.9.8 – DO TESTE DE CONFORMIDADE (Página 13)  

ITEM 13.4.9.9 – DO TESTE DE CONFORMIDADE (Página 13)  

13.4.9.8. Para viabilizar a realização, no teste de conformidade, dos requisitos que exigem 

integração de sistemas, será disponibilizada massa de dados para importação. 

13.4.9.9. As integrações não serão testadas durante o teste de conformidade, para fins de 

comprovação do tipo de integração fornecido pela licitante, devendo ser apresentada 

documentação contendo descrição da funcionalidade provida: parâmetros de entrada; formato 

da resposta; requerimento ou não de autenticação; limitação de uso. 
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a) Referente ao Item 13.4.9.8, solicitamos esclarecimento quanto a massa de dados para 

importação para o Teste de Conformidade. De quais dados se trata a importação? Será 

disponibilizado leiaute para tal importação de arquivos? 

RESPOSTA:  

“A massa de dados será composta de dados cadastrais fictícios de agentes públicos, contendo: 

Nome, CPF, data de nascimento e remuneração. A massa de dados será disponibilizada em 03 

(três) formatos: txt (separando as colunas em ;), excel (divididos em colunas) e csv (separado 

por ;). Não será disponibilizado leiaute.” 

 

b) Ainda relativo ao Item 13.4.9.8, qual a documentação e instruções da metodologia de 

integração de sistemas que será utilizada? Até qual data será disponibilizado a massa de dados 

para preparação do sistema para o Teste de Conformidade?  

RESPOSTA:  

“Quanto à documentação e instruções da metodologia de integração, não será alvo de teste, 

conforme previsto no edital. 

A elaboração da documentação de integração será realizada em tempo de implantação, 

seguindo os prazos e previsões apontados no edital, destacando-se aí a previsão disposta no 

Projeto Básico, alínea l do subitem 5.2.2 e subitem 5.2.4.11. 

Já a disponibilização da massa de dados para realização do teste de conformidade ocorrerá no 

primeiro dia útil subsequente à publicação da convocação da licitante melhor classificada, em 

observância ao subitem 13.4.7.1 do edital.” 

 

c) Ao compararmos os itens 13.4.9.8 e 13.4.9.9 resta evidente que os dois itens são 

incongruentes, pois no item 13.4.9.8 haverá comprovação de integração de sistemas no teste 

de conformidade, já no item 13.4.9.9 é dispensável as integrações. Dessa forma, solicitamos 

esclarecimentos se haverá ou não demonstração da integração durante o Teste de 

Conformidade. 

RESPOSTA: 

“Os itens não se confundem, na etapa do Teste de Conformidade, o MBH avaliará a capacidade 

do sistema em receber informações seja através de arquivos ou de inserção no próprio sistema, 

disponibilizando para isso uma massa de dados para importação durante a realização do teste, 

conforme descrito no subitem 13.4.9.8. 

13.4.9.8. Para viabilizar a realização, no teste de conformidade, dos requisitos 

que exigem integração de sistemas, será disponibilizada massa de dados para 

importação. 
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Já no subitem 13.4.9.9 informamos que exclusivamente para fins de comprovação do tipo de 

integração, não realizaremos teste, visto que o MBH desconhece naquele momento o sistema 

vencedor, bem como as formas que o mesmo possui de realizar integrações com sistemas 

externos. 

13.4.9.9.As integrações não serão testadas durante o teste de conformidade, 

para fins de comprovação do tipo de integração fornecido pela licitante, 

devendo ser apresentada documentação contendo descrição da funcionalidade 

provida: parâmetros de entrada; formato da resposta; requerimento ou não de 

autenticação; limitação de uso. (grifos nossos) 

 

Diante do exposto, resta claro que não há incongruência entre os itens.” 

 

d) Posto que o sistema de Gestão de Benefício de Plano de Saúde gera saída de informações 

para outro sistema, a documentação contendo as instruções de requisições de integração 

também deverá ser fornecida para a empresa interessada licitante com as especificações 

necessárias para análise de capacidade do sistema de atender o Edital. Solicitamos envio da 

documentação. 

RESPOSTA: 

A elaboração da documentação de integração será realizada em tempo de implantação, 

seguindo os prazos e previsões apontados no edital, destacando-se aí a previsão disposta no 

Projeto Básico, alínea l do subitem 5.2.2 e subitem 5.2.4.11. 

 

 

QUESTIONAMENTO 06:  

 ITEM 7.24 – ANEXO XII – MINUTA DE CONTRATO – LEI 8666/93 (Página 55)  ITEM 8.24 – 

ANEXO XIII – MINUTA DE CONTRATO – LEI 8666/93 (Página 67)  

7.24. Atender às normas legais vigentes e relativas à Lei Geral de Proteção de 

Dados - LGPD. 

8.24. Atender às normas legais vigentes e relativas à Lei Geral de Proteção de 

Dados - LGPD.  

Os itens colacionados acima estabelecem como obrigação da empresa Contratada, que a 

mesma deverá atender às normas sobre Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. Assim, 

questiona se: 

 

a) Entendemos que a obrigação de atendimento às normas relativas à LGPD também deverá ser 

observada pelo Contratante. Assim, a referida obrigação deverá ser incluída no rol de 

responsabilidades do Contratante. Nosso entendimento está correto? 
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RESPOSTA: 

“Primeiramente, resgatamos que a Lei Federal nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD) se aplica a pessoas naturais e jurídicas, de Direito Público e de Direito Privado, 

visando proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre 

desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 

 

Diante do exposto, pontuamos que em que pese o edital não trazer a obrigação expressa à 

Contratante, não há dúvidas que a lei recairá para todas as pessoas naturais e jurídicas de Direito 

Público e Direito Privado.” 

 

b) Com relação à LGPD, o Edital abrange de forma genérica. Dessa forma, solicitamos 

esclarecimentos sobre como se dará o tratamento de dados?  

RESPOSTA: 

“Conforme previsto nos subitens 7.24 e 8.24 do edital, a empresa contratada deverá atender às 

normas legais constantes no referido instrumento jurídico, amplamente divulgado pela União 

[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm]. 

 

As normas a serem observadas por todos estão largamente divulgadas e detalhadas na referida 

lei, não sendo reiterar no edital do certame.” 

 

c) Entendemos que a Contratante será o CONTROLADOR e a Contratada OPERADOR, nos 

termos do art. 5º, VI e VII da Lei 13.709/18. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: 

“A função de Controlador foi delegada pelo Secretário André Reis aos subsecretários da 

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SMPOG, no caso, a Controladora 

é a Subsecretária Fernanda de Siqueira Neves, conforme art. 1º da Portaria SMPOG nº 028/2020 

publicada no Diário Oficial do Município - DOM de 01 de Agosto de 2020. 

Art. 1º – Fica delegada aos subsecretários da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento 

e Gestão – SMPOG a competência para o exercício das funções de Controladores de dados 

pessoais nos termos do art. 5º da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais - LGPD. 

 

Parágrafo único - Compete a cada subsecretário, na condição de controlador de dados pessoais 

delegado, tomar as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais e à definição das 

medidas de segurança que serão aplicadas no tratamento desses dados no âmbito das 

respectivas subsecretarias. 
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Quanto à função de operador, caberá a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, 

que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlado, ou seja, todos as pessoas 

que tratarem os dados, sejam na Contratante ou Contratada serão considerados operadores, 

conforme previsto na Lei Federal nº 13.709/2018.” 

 

d) Caso positivo, entendemos que o Edital deverá ser retificado para se fazer constar o papel do 

CONTROLADOR e do OPERADOR. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: 

Conforme já esclarecido no questionamento anterior e considerando o detalhamento previsto na 

Lei Federal nº 13.709/2018, entendemos que não cabe retificação do edital do certame. 

 

e) Quais dados serão coletados e tratados? 

RESPOSTA: 

“- Dados cadastrais como nome, identidade, data de nascimento, CPF, cargo, matrícula, 

endereço residencial, telefone, email, faixa salarial, nome de dependentes e grau de 

parentesco com dependentes. 

- Dados relacionados a uso de plano de saúde: plano contratado, número de carteirinha 

do plano de saúde e consumo de serviços coparticipativos no plano de saúde (para 

finalidade de cobrança).” 

 

f) A Prefeitura de Belo Horizonte, como CONTROLADORA, já obteve o consentimento dos 

servidores públicos municipais sobre o tratamento dos dados para o fim desta licitação, nos 

termos do art. 7º e seguintes da Lei 13709/18? 

RESPOSTA: 

“Para execução dos benefícios relacionados à prestação do serviço ora licitada, quais sejam, os 

benefícios de acesso aos planos de saúde e odontológicos, ofertados aos agentes públicos do 

MBH pelas operadoras credenciadas, com as condições especiais de subsídios e regras de 

acesso definidas na legislação municipal, serão observadas as definições do art. 7º da Lei 

13.709/18, providenciando na forma e no momento oportuno, as notificações e/ou autorizações 

que se fizerem necessárias.” 

 

QUESTIONAMENTO 07:  

 ITEM 7.25 – ANEXO XII – MINUTA DE CONTRATO – LEI 8666/93 (Página 55)  

 ITEM 8.25 – ANEXO XIII – MINUTA DE CONTRATO – LEI 8666/93 (Página 67)  

 

7.25. Manter histórico de acesso (trilha de auditoria) de toda alteração de campos 

críticos, incluindo manipulação de contas de usuários, bem como controle de 
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procedimentos efetuados no sistema, identificando o usuário, data, hora e tipo de 

procedimento realizado. As informações de auditoria serão mantidas por, no 

mínimo, 60 (sessenta) meses em disco e por tempo indeterminado em fitas de 

backup. As informações gravadas são: Data e Hora do evento auditado, Usuário 

e IP da máquina ou rede de onde o evento foi comandado. Para eventos que 

alteram as operações de plano, será gravada a situação anterior e a nova situação 

da mesma. 

8.25. Manter histórico de acesso (trilha de auditoria) de toda alteração de campos 

críticos, incluindo manipulação de contas de usuários, bem como controle de 

procedimentos efetuados no sistema, identificando o usuário, data, hora e tipo de 

procedimento realizado. As informações de auditoria serão mantidas por, no 

mínimo, 60 (sessenta) meses em disco e por tempo indeterminado em fitas de 

backup. As informações gravadas são: Data e Hora do evento auditado, Usuário 

e IP da máquina ou rede de onde o evento foi comandado. Para eventos que 

alteram as operações de plano, será gravada a situação anterior e a nova situação 

da mesma. 

 

Os itens supracitados estipulam como obrigação da Contratada manter guardada por no mínimo 

sessenta meses as informações. Questiona-se:  

 

a) Tendo em vista que a vigência do contrato é de 12 meses e que “os dados pessoais serão 

eliminados após o término de seu tratamento”, de acordo com art. 16 da Lei 13709/18, 

solicitamos esclarecimentos sobre o prazo de 60 (sessenta) meses de armazenamento das 

informações. 

 

b) Na hipótese do titular dos dados solicitar a eliminação dos mesmos, com fulcro no art.  18, VI 

da Lei 13709/18, como a contratada poderá cumprir a obrigação de armazenar as informações 

por 60 (sessenta) meses? 

RESPOSTA: 

“A necessidade do MBH, quanto ao armazenamento de dados pelo período de 60 (sessenta 

meses) não está em desacordo com a Lei 13.709/18, visto ser uma obrigação oriunda de 

legislação pré-existente. 

Tendo em vista que a concessão do benefício de plano de saúde implica em despesas para o 

MBH, faz-se necessário observar, quanto aos registros das informações dos beneficiários, a 

necessidade de manutenção desses dados, para quaisquer fins de consulta/auditoria, os prazos 

previstos: 

Lei 7.169/96 
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Art. 180   O direito de petição prescreve: 

I   em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos decorrentes das relações de 

trabalho; 

II   em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, exceto quando outro prazo for estabelecido 

em lei. 

Decreto federal 20.910/32 

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer 

direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” 

 

QUESTIONAMENTO 08:  

ITEM 2.1.10.1 – ANEXO I – PROJETO BÁSICO – LEI 8666/93 (Página 27) 

Nota-se que o sistema objeto da presente licitação (gestão de benefício de Plano de saúde) 

deverá integrar com o sistema de gestão de consignações. Ocorre que, o Edital realiza uma 

obrigação de forma genérica. Pergunta-se:  

 

a) Como a empresa que participará da presente licitação poderá ter conhecimento se há 

possibilidade desta integração ocorrer, se a mesma não tem conhecimento de qual sistema 

deverá ser integrado? É de conhecimento desta licitante que foi publicada pela Prefeitura de Belo 

Horizonte licitação para contratação da empresa que irá efetuar a gestão dos consignados 

(CONCORRÊNCIA Nº 002/2020). A citada licitação possui sessão pública marcada somente 

para 27/10/2020. Assim, como as empresas analisarão se há viabilidade de integração entre dois 

sistemas que são completamente desconhecidos – não se sabe linguagem, versionamento, etc? 

RESPOSTA: 

“A administração municipal entende que existem diversas maneiras para integrar sistemas que 

não levam em consideração a linguagem e/ou versão do sistema. Um exemplo claro é a 

utilização de webservice. Tendo isso em vista, e levando-se em consideração a necessidade de 

comunicação com outro sistema além do utilizado pelo MBH para gestão de recursos humanos, 

qual seja, o sistema que irá gerenciar as consignações facultativas, é que se previu no edital os 

prazos para a implantação de modelo de integração, conforme previsão disposta nos itens 5.2.2, 

alínea l) e 5.2.4.11 do Projeto Básico.” 

 

b) No Edital CONCORRÊNCIA Nº 002/2020 há a seguinte obrigação para a empresa  vencedora 

“6.3.3 Disponibilizar o acesso ao sistema para a empresa Gestora do Plano de Saúde, nos  

mesmos moldes do acesso permitido às consignatárias, de modo a permitir a verificação de 

margem  consignável e simulações de contratações, em tempo real, bem como realizar o 
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processamento mensal  para a folha de pagamento das linhas de operação das referidas 

contribuições dos planos de saúde e  odontológicos enviados pela empresa Gestora do Plano 

de Saúde, nas condições e especificações da  contratação”. Dessa forma, entendemos que a 

Contratada de Gestão do Consignado tem por obrigação, além de fornecer consulta da margem 

em tempo real para a gestora do plano de saúde, deverá permitir simulação de contratações, 

bem como processar as contribuições dos planos de saúde e odontológicos enviados pela 

empresa Gestora do Plano de Saúde. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: 

“O entendimento não está correto. Não é atribuição da gestora da consignação a realização de 

simulações de contratações dos planos de saúde e odontológicos. Essa atribuição é específica 

para a empresa a ser contratada pelo Pregão 039/2020, ou seja, essa atribuição é inerente ao 

objeto do referido edital de pregão, e está detalhada no Projeto Básico.” 

 

Destaca-se que o presente Edital dispõe apenas do controle da margem para simulação e 

movimentação do plano de saúde e não contempla processar os dados essenciais para aptidão 

e controle das regras de consignações de plano de saúde. Posto a incoerência de informações 

contidas nos dois Editais publicados (PREGÃO ELETRÔNICO 039/2020 e CONCORRÊNCIA Nº 

002/2020), para analisarmos a capacidade do sistema de Gestão de Benefício de Plano de 

Saúde, solicitamos esclarecimento no que diz respeito a: 

 

c) Como refere a simulação nos dois Editais, a simulação de plano de saúde para o agente 

público, com todas as informações e controle de regras que exige o plano de saúde, deve ser 

integrada e permitida na plataforma das duas empresas contratadas? 

RESPOSTA: 

“O entendimento não está correto. Não é atribuição da gestora da consignação a realização de 

simulações de contratações dos planos de saúde e odontológicos. Essa atribuição é específica 

para a empresa a ser contratada pelo Pregão 039/2020, ou seja, essa atribuição é inerente ao 

objeto do referido edital de pregão, e está detalhada no Projeto Básico.” 

 

d) Os sistemas das duas empresas contratadas deverão estar preparados para receber os 

registros de contribuições de saúde do grupo familiar (desconto do agente público e 

dependentes) como refere-se nos dois Editais? 

RESPOSTA: 

“O sistema a ser contratado para a gestão dos benefícios de plano de saúde deverá receber os 

dados cadastrais dos agentes públicos e grupo familiar, fornecidos pelo MBH de modo a garantir 

a efetivação do plano de saúde e/ou odontológico que o agente público vier a contratar para si e 
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para seus dependentes. Esse sistema também deverá ser capaz de realizar a consulta da 

margem consignável disponibilizada através do sistema de gestão de consignações. 

O sistema de gestão das consignações deve ser capaz de receber as linhas relativas aos valores 

de desconto de planos de saúde e/ou odontológicos, para que esses dados sejam transmitidos 

para o processamento em folha de pagamento.” 

 

e) O processamento de integração de dados para as linhas de lançamento na folha de 

pagamento deverá ocorrer por qual empresa contratada, visto que nos dois Editais se refere a 

esse processamento? 

RESPOSTA: 

“Conforme estabelecido na alínea j do subitem 5.2.2 do Projeto Básico do Edital de Pregão 

039/2020, caberá à contratada: 

j) Envio mensal, para o sistema de gestão de consignações contratado pelo Município de Belo 

Horizonte, das informações de movimentação financeira: dados dos beneficiários e respectivas 

verbas relativas aos benefícios, para processamento na folha de pagamento, em layout pré-

acordado entre as empresas;” 

 

QUESTIONAMENTO 09:  

ITEM 19 – DA GARANTIA CONTRATUAL (Página 21)  

Percebe-se que o presente Edital há uma estipulação de garantia de 1% do valor contratual. 

Ocorre que a presente licitação não haverá NENHUM ÔNUS para a Prefeitura de Belo Horizonte, 

conforme item 4 “o custeio da execução dos serviços ora licitados será arcado pelas operadoras 

de planos de saúde e de planos odontológicos (credenciadas pelo Município), nas condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos”. Questiona-se:  

a) Entendemos que não haverá nenhuma garantia a ser prestada, tendo em vista que a 

contratação terá custo de zero reais para a Prefeitura de Belo Horizonte e que já há exigência 

de qualificação econômico-financeira (apresentação de balanço patrimonial e índice de liquidez 

geral e corrente maior que um). Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: 

“Conforme previsto na legislação vigente, art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993, é prerrogativa do 

Contratante exigir a garantia. 

Art. 56.  A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista 

no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas 

contratações de obras, serviços e compras.[grifos nossos] 

O órgão do MBH, responsável pelo tema, e com o qual a empresa vencedora da licitação 

relacionará, após acurada análise, houve por bem prever a exigência de recolhimento prévio de 

garantia.” 
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b) Caso o entendimento não esteja correto, poderiam nos esclarecer como será feito o cálculo 

para o “valor contratual”? 

RESPOSTA: 

“Esclarecemos que o valor contratual será calculado utilizando as seguintes referências: valor 

unitário ofertado pela empresa vencedora da licitação x estimativa de vidas indicada no edital do 

certame.” 

 

 

QUESTIONAMENTO 10:  

ITEM 2 – DO OBJETO (Página 2)  

Questiona-se:  

a) As licitantes deverão ser autorizadas pela ANS (Agência Nacional de Saúde) para prestarem 

os serviços licitados?  

b) As licitantes deverão se enquadrar como Administradoras de Benefícios conforme art.  2º da 

Resolução nº. 196/2009 da ANS?   

RESPOSTA: 

“O serviço ora licitado não se confunde e não se restringe a atividade regulamentada pela ANS 

como de “Administradora de Benefício”, nos termos da Resolução Normativa RN 196 de 14 de 

julho de 2009. 

Deve-se observar que o MBH já dispõe de processo de credenciamento de operadoras de planos 

de saúde e odontológico vigente, com operadoras credenciadas em franca atuação, dispensando 

portanto, a principal atividade realizada pelas Administradoras de Benefício, qual seja, “contratar 

plano privado de assistência à saúde coletivo, na condição de estipulante, a ser disponibilizado 

para as pessoas jurídicas legitimadas para contratar”. [ 

http://www.ans.gov.br/component/leghttp://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legisla

cao&task=TextoLei&format=raw&id=MTQ1OQ] 

Dessa forma, não se justifica a exigência de autorização da ANS para figurar como 

“Administradora de Benefícios nos termos da RN 196, para que a empresa interessada possa 

candidatar-se ao pregão, visto que não é o objetivo contratar serviço que venha a substituir o 

credenciamento vigente, ou atividade que venha a alterar, acrescentar operadoras no portfólio 

do credenciamento, ou seja, não se pretende transferir para a contratada a atividade de montar 

carteira de planos de saúde para oferta aos agentes públicos do MBH. 
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O objeto da contratação está claramente disposto no edital, o detalhamento das atividades 

inerentes ao serviço ora licitada estão pormenorizadas no Projeto Básico e todas as exigências 

para participação no certame, bem como exigência da qualificação e apresentação de atestados 

estão dispostas no edital, em especial, no subitem 14.2.3 – Qualificação Técnica.” 

 

QUESTIONAMENTO 11:  

ITEM 2.2.1 - Gestão financeira dos contratos entre Município e operadoras - (Página 27)  ITEM 

2.2.2 - Gestão financeira dos contratos entre Município e operadoras - (Página 27)  ITEM 2.2.7 - 

Gestão financeira dos contratos entre Município e operadoras - (Página 28)  ITEM 2.2.10 - 

Gestão financeira dos contratos entre Município e operadoras - (Página 28)   

 

Destaca-se que, atualmente, a ZETRASOFT é a empresa que efetua a prestação do serviço 

objeto do presente Instrumento Convocatório. Assim, a ZETRASOFT tem conhecimento de que 

a Gestão de Benefício de Plano de Saúde compreende: gerenciamento das movimentações de 

planos de saúde e/ou odontológico, de faturamento, de inadimplência e integração desses 

lançamentos à folha através do processamento da margem consignável e das rotinas de regras 

e cálculos dos lançamentos de descontos das consignações. Ao realizar a análise do Edital, 

nota-se que o Instrumento Convocatório não exige nas especificações do Teste de Conformidade 

tais processamentos de integração de dados para os gerenciamentos solicitados. Dessa forma, 

para análise da capacidade do sistema, solicitamos esclarecimento quanto às especificações do 

gerenciamento do faturamento, da inadimplência e dos processos de adesões, e movimentações 

dos beneficiários de planos por operadora solicitados no projeto básico, como exemplos: 

 

a) Analisando o item 2.2.1, questiona-se: existirá ordem de dependência para cada grau de 

parentesco no grupo familiar para lançar a concessão e subsídio do benefício no processamento 

da folha? Destaca-se que não existe tal controle e processamento de dados pelo sistema da 

gestão de benefício com informações essenciais para atender esse controle na movimentação 

dos planos de saúde no Edital. Dessa forma, solicitamos esclarecimento para analisarmos a 

capacidade da Gestão do Benefício Saúde. 

RESPOSTA: 

“A empresa contratada deverá atender na plenitude o objeto licitado, onde o uso de sistema não 

esgota por si só o cumprimento do objeto.  A descrição detalhada do objeto está disposta no 

Projeto Básico. Quanto ao regramento do direito ao benefício, definição de dependentes aceitos, 

forma de concessão do subsídio pelo MBH, serão apresentados à contratada para todas as 

adequações dentro do cronograma de implantação, conforme previsto no edital. 
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Cabe ainda destacar que para os dados que sofrem impacto em função do regramento próprio 

da concessão dos benefícios de plano de saúde e odontológico, pede-se no edital, que a 

funcionalidade correspondente no sistema, que é uma parte do objeto a ser contratado, seja 

parametrizável, ou seja, devendo ser passível de adequação, caso haja mudança na legislação 

municipal, que afete as regras do benefício.” 

 

b) Analisando os itens 2.2.2 e 2.2.7, questiona-se: existirá regra de cobrança validando código 

do fundo de repasse, teto de inadimplência, valores residuais para geração de boleto? Destaca-

se que não existe tal controle e processamento de dados específicos pela gestora de benefício 

especificado no Edital para atendimento, solicitamos esclarecimento para analisarmos a 

capacidade do sistema de Gestão do Benefício Saúde.  

RESPOSTA: 

“Vide resposta ao questionamento 11, letra a.” 

 

c) Analisando o item 2.2.10, entendemos que existirá validação das regras definidas pelo 

Município de Belo Horizonte para gerenciar a inadimplência. Dessa forma, para analisarmos a  

capacidade de operação do sistema de Gestão de Benefício Saúde, solicitamos esclarecimento 

das  especificações das regras quanto a desconto progressivo dentro de valores de teto, fundo 

de repasse,  faixa salarial, situação do agente público (exoneração, inclusão e exclusão de 

beneficiários), entre  outros; pois tal processamento dessas informações não está constando na 

especificação do Edital. 

RESPOSTA: 

“Vide resposta ao questionamento 11, letra a.” 

 

QUESTIONAMENTO 12:  

ANEXO III – PLANILHA DE RESPOSTAS SOBRE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS – DO 

OBJETO (Página 37)  

Questiona-se:  

a) O total dos itens da Planilha de Requisitos Funcionais são 53 (cinquenta e três)? 

RESPOSTA: 

“Sim, conforme consta no Anexo III do edital.” 

b) A empresa deverá comprovar no Teste de Conformidade que atende no mínimo 40 (quarenta) 
itens? Os que são obrigatórios? 

RESPOSTA: 

“Correto. Esclarecemos que os critérios relativos ao Teste de Conformidade estão previstos no 
subitem 13.4.7. 
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Destacamos o subitem 13.4.7.7 que prevê: 

13.4.7.7. A licitante terá que comprovar, durante o teste de conformidade, o 
atendimento dos requisitos funcionais classificados conforme ANEXO III, sob 
pena de desclassificação, conforme critérios estabelecidos no subitem 13.4.8.1.” 
 

c) Qual prazo a empresa vencedora terá para comprovar o atendimento aos itens customizáveis? 
O mesmo prazo da implantação, ou seja, 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da 
assinatura do contrato? 

RESPOSTA: 

“Correto.” 

 

d) Haverá um novo Testes de Conformidade para a empresa apresentar os itens customizáveis? 

RESPOSTA: 

“Não. A empresa vencedora do certame deverá comprová-los em até 60 dias corridos, contados 
da assinatura do contrato, conforme previsto no Cronograma de Execução do Edital.” 
 

 

QUESTIONAMENTO 13:  

ITEM 3.1.2.4 – DO ATENDIMENTO - ANEXO I – PROJETO BÁSICO (Página 30) 

Nota-se que o Município poderá solicitar ampliação dos números de atendimentos, questiona-

se:  

a) Qual critério será utilizado para solicitar o mas sem que haja nenhum critério para esse 

aumento. Deveria ser lastreado no aumento do número de vidas proporcionalmente, senão 

haverá um aumento nos custos do contratado, sem nenhum equilíbrio financeiro de 

contrapartida. 

RESPOSTA: 

“Conforme previsto no Projeto Básico: 

 

3.1.2.4 Capacidade de, no mínimo, 03 (três) atendimentos simultâneos, podendo ser 

ampliado para o mínimo de 05 (cinco) atendimentos simultâneos, mediante solicitação da 

Contratante, de acordo com o aumento da demanda;  

 

Ou seja, o MBH prevê o aumento de 03 (três) para até 05 (cinco), de modo que o licitante 

consegue prever aí o possível custo futuro para atender a essa exigência da contratação, e por 

outro lado, quando se diz “de acordo com o aumento da demanda”, estamos especificando o 

critério, qual seja, o aumento no número de beneficiários.” 

 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 
 
 

_____________________________________________________________________________________________
Página 19 de 21 

 

QUESTIONAMENTO 14:  

ITEM 1.6 – ANEXO III – PLANILHA DE RESPOSTAS SOBRE ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS (Página 38) 

a) Entendemos que a contratada pela Gestão de Benefício de Plano de Saúde forneça sistema 

para simulação de todo o grupo familiar com informações essenciais que são processados na  

integração de dados com a folha. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA: 

“O entendimento procede. O sistema deve contemplar a simulação para todo o grupo familiar 

seguindo regramento vigente no MBH, de forma que seja possível a realização das adesões.” 

 

QUESTIONAMENTO 15:  

ITEM 13 – ANEXO III – PLANILHA DE RESPOSTAS SOBRE ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS (Página 39)  

Considerando o objeto da prestação de serviço descrita do Projeto Básico, é necessária análise 

da capacidade do sistema para atender a Gestão do Benefício de Plano de Saúde com Gestão 

Operacional, Financeira e Estratégica. E considerando que no item 13, descreve que o sistema 

web da Gestora de Saúde realiza consulta da margem consignável disponível, solicitamos 

esclarecimento para analisarmos a capacidade do sistema ao atendimento do objeto:  

 

a) Para qual finalidade se trata a consulta de margem consignável disponível dos agentes 

públicos em outro sistema, visto que o atendimento de todas as operações da Gestão do 

Benefício de Plano de Saúde não se resume a uma simples consulta do valor de margem 

disponível? E sim, à rotinas de processamento de integração de dados com a folha em um 

conjunto de informações disponibilizadas das regras das consignações de saúde. 

RESPOSTA: 

“A consulta da margem consignável é necessária para determinar se o agente público possui 

margem disponível para comprometer em sua folha de pagamento o desconto do valor 

correspondente às mensalidades dos planos de saúde que deseje contratar para si e para seu 

grupo familiar, uma vez que a contratação de plano de saúde e ou odontológico só é permitida, 

conforme legislação municipal, mediante “margem consignável disponível”. 

 

b) Qual metodologia de integração será adotada para integração de acesso às informações? 

Solicitamos documentação para análise de capacidade do sistema de Gestão de Benefício 

Saúde. 

RESPOSTA: 

“A documentação será elaborada em conjunto com a empresa vencedora, nos prazos previstos 

no edital e em conformidade com o disposto na alínea l do subitem 5.2.2.” 
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QUESTIONAMENTO 16:  

ITEM 23 – ANEXO III – PLANILHA DE RESPOSTAS SOBRE ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS (Página 40) 

Considerando que o sistema deverá permitir que a Contratante opte pela reinserção desses 

valores em folha de pagamento, solicitamos esclarecimentos quanto a regra de fluxo para a 

inadimplência do Plano de Saúde, para analisarmos a capacidade do sistema de atender tal 

requisito:  

 

a) Ao reinserir o valor em folha de pagamento de parcelas não descontadas ou descontadas 

parcialmente, como deverá ser feito o controle do fluxo de cobrança para o beneficiário e para a 

operadora, uma vez que valor não descontado é reinserido em folha de pagamento para o agente 

público e ao mesmo tempo gerado informação de boleto para emissão pela operadora? 

RESPOSTA: 

“Para fins de teste será exigido da licitante em avaliação, conforme disposto no requisito 23 do 

Anexo III - PLANILHA DE RESPOSTAS SOBRE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS, 

demonstrar exclusivamente, que: 

O sistema deverá permitir o controle de saldo remanescente de parcelas não 

descontadas ou descontadas parcialmente, permitindo à Contratante optar pela 

reinserção desses valores em folha de pagamento.  

A definição dos valores para fins de reinserção em folha ou para fins de emissão de boleto pelas 

operadoras credenciadas não será alvo do teste de conformidade.” 

 

QUESTIONAMENTO 17:  

ITEM 26 – ANEXO III – PLANILHA DE RESPOSTAS SOBRE ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS (Página 40) 

a) Entendemos que a contratada pela Gestão de Benefício de Plano de Saúde forneça sistema 

para o agente público simular plano de saúde de todo o grupo familiar com as informações 

essenciais que são processados na integração de dados com a folha. Nosso entendimento está 

correto? 

RESPOSTA: 

“Vide resposta ao questionamento 14, letra a.” 

 

QUESTIONAMENTO 18:  

ITEM 28 – ANEXO III – PLANILHA DE RESPOSTAS SOBRE ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS (Página 40)  
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a) Para analisarmos a capacidade de integração, solicitamos a documentação do webservice do 

sistema que deverá ser integrado. 

RESPOSTA: 

“Vide resposta ao questionamento 15, letra b.” 

 

QUESTIONAMENTO 19:  

ITEM 14.2.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Página 14)  

a) Entendemos que a Gestora do Benefício de Plano de Saúde deverá fornecer sistema 

eletrônico para as movimentações e lançamento em folha de pagamento. Nosso entendimento 

está correto?  

RESPOSTA: 

“A empresa contratada deverá atender na plenitude o objeto, conforme detalhamento disposto 

no Projeto Básico - Anexo III do edital. 

 

Quanto ao processamento dos descontos em folha, caberá à contratada, conforme disposto na 

alínea j do subitem 5.2.2 do Projeto Básico do Edital de Pregão nº 039/2020: 

j) Envio mensal, para o sistema de gestão de consignações contratado pelo Município de 

Belo Horizonte, das informações de movimentação financeira: dados dos beneficiários e 

respectivas verbas relativas aos benefícios, para processamento na folha de pagamento, 

em layout pré-acordado entre as empresas;” 

 

QUESTIONAMENTO 20:  

ITEM 2.1 – DA GESTÃO OPERACIONAL – ANEXO I – PROJETO BÁSICO (Página 27)  

a) Entendemos que a Gestora do Benefício de Plano de Saúde deverá fornecer sistema 

informatizado para as movimentações e integrar com sistema em folha de pagamento. Nosso 

entendimento está correto?  

RESPOSTA: 

“Vide resposta ao questionamento 19, letra a.” 

 

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2021. 

 

  

Wanice Beatriz de Lima 

Pregoeira  


