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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, incluindo integração desses benefícios 

com sistema de controle de margem consignável para lançamento em folha de pagamento; 

manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva desse sistema; treinamento às gerências 

responsáveis e atendimento aos usuários do sistema; gerenciamento do faturamento; 

gerenciamento da inadimplência; suporte na avaliação e no desenvolvimento de ações para 

redução da sinistralidade, conforme descrição detalhada constante nos anexos do edital. 

ASSUNTO: Impugnação aos termos do edital. 

IMPUGNANTE: Zetrasoft Ltda. 

 

 

1 ADMISSIBILIDADE 

 

Impugnação aviada a tempo e modo, proposta nos termos do edital e da legislação aplicável.   

 
 
2 DOS ITENS IMPUGNADOS  
 

Em síntese, a Impugnante aduz: 

 

1) Que o edital possui diversos vícios, devendo a licitação ser anulada;  

 

2) Que “(...) a prestação de serviços de Gestão não é efetuada através de um software de 

prateleiras de lojas, assim, o Pregão não pode ser utilizado para bens ou serviços qualificados 

por inegável complexidade técnica ou dependentes de tecnologia sofisticada, visto que restrito 

unicamente à aquisição de bens ou serviços com especificações corriqueiras do mercado”; 

 
2.1. Assevera que “o software que efetua a Gestão possui, ainda, natureza 

predominantemente intelectual, que o torna incompatível com a modalidade Pregão, nos 

termos do Art. 46 da Lei 8666/93, para os quais exige-se a realização de procedimento 

licitatório nos tipos “melhor técnica” ou “técnica e preço”; 
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2.2. Que “insistindo no pregão, a Prefeitura ABRE MÃO da escolha da melhor empresa 

especializada para prestar o mencionado serviço, infringindo o princípio constitucional da 

eficiência e deixando de lado a escolha do melhor sistema disponível tecnicamente para 

disputar sobre preços a serem cobrados das Operadoras dos Planos de 

Saúde/Odontológicos. Destaca-se que a disputa de preços não trará nenhuma vantagem 

à Administração Pública ou aos seus servidores, pois o critério de julgamento é o menor 

preço que será cobrado das empresas privadas, Operadoras dos Planos de 

saúde/odontológicos”; 

 

2.3. Que “portanto, o objeto da presente Licitação, deverá ser, obrigatoriamente, na 

modalidade melhor técnica, tendo em vista a complexidade e a necessária apuração da 

capacidade técnica para a prestação de serviços, não podendo ser considerado um bem 

ou serviço comum, não sendo um objeto padronizado, por meio de especificações usuais 

do mercado, até porque, conforme mencionado anteriormente, não se trata de um 

software ou produto TI disponível em prateleiras de lojas, frise-se, é software e serviço 

muito específico”. 

 

3) Que “(...) o objeto da presente licitação não poderá ser licitado de forma apartada da gestão 

das consignações facultativas. Trata-se de um só objeto e não há mínima possibilidade de 

atuação de diversas empresas gerindo cada consignação facultativa. (...)”; 

 

3.1. Assevera que “a margem consignável é uma só. Assim, falar em possibilidade de mais 

de uma empresa, com sistemas totalmente diversos, realizar a gestão de cada desconto 

que compõe a margem consignável é manifestamente impossível. Poderá causar danos 

inimagináveis à Prefeitura, servidores, Consignatárias, pois as informações geradas pelos 

diferentes softwares poderão ser inconsistentes e equivocadas ofendendo, inclusive, o 

teto limite fixado na legislação”; 

 

3.2. Afirma que o Município publicou um edital de concorrência que tem como objeto a gestão 

e controle de margem consignável e questiona: “por qual motivo houve a separação em 

duas licitações, se atualmente a prestação de serviços desta IMPUGNANTE é feita com 

excelência e sem reclamações? e ainda, sem custo para o Órgão”; 

 

3.3. Alega que “de forma ainda mais ilegal, no edital não há nenhuma informação como a 

integração deverá ocorrer, as características mínimas que ambos sistemas deverão ter 

para efetuar tal procedimento, além é claro, de efetuar uma exigência que torna 
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impossível a prestação de serviços, afinal a integração dos sistemas é tecnicamente 

inconcebível”. 

 

4) Que o edital impugnado é claro ao estabelecer que está selecionando empresa para prestar 

serviço de gestão de benefício de plano de saúde, mas que, “da forma como o referido serviço 

é prestado hoje por esta IMPUGNANTE, não se trata de gestão única e exclusiva de Benefício 

de Plano de Saúde, e sim de solução que gerencia todos os descontos facultativos 

consignados na folha de pagamento dos servidores. Atualmente, a empresa IMPUGNANTE 

realiza a administração da margem consignável, manutenção do sistema, suporte técnico, 

treinamento, etc.”; 

 

4.1. Afirma que “ao analisar pormenorizadamente o Instrumento Convocatório verifica-se que 

em momento algum há exigência de que a empresa possua autorização de 

funcionamento da Agência Nacional de Saúde (ANS). Pergunta-se a contratada deverá 

ser credenciada na ANS para prestar o serviço objeto deste Edital?”; 

 

4.2. Após descrever as atividades realizadas pelas administradoras previstas no art. 2º da RN 

nº 195, de 14 de julho de 2009, a Impugnante alega: “desse modo, faz-se necessário que 

a Prefeitura de Belo Horizonte informe qual motivo as condutas realizadas pela licitante 

Contrata não se enquadrariam na tipificação de Administradora de Benefícios”. 

 

5) Que “outra manifesta ilegalidade do edital Pregão Eletrônico é o fato da Prefeitura de Belo 

Horizonte realizar uma licitação para as Operadoras de Planos. Isso porque a prestação de 

serviços de gestão de benefício saúde, ocorre sem nenhum ônus financeiro para a 

Administração Pública, de forma que ao licitar o valor por vida a Prefeitura assume papel e 

responsabilidade de interveniente fiscalizador da relação privada entre as Operadoras e a 

empresa processadora do plano de saúde/odontológico, uma relação de cunho privado, com 

regras de direito privado”; 

 

5.1. Que “ao instituir processo de contratação deste objeto via Pregão de uma tarifa que é 

suportada por Operadora a Prefeitura assume um papel de curatela sobre as Operadoras, 

realmente é esta a responsabilidade que a Prefeitura deseja assumir?”; 

 

5.2. Diante disto, requer a anulação do edital com a correção do critério de julgamento.  
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6) Que o edital não prevê nenhum critério objetivo e claro a ser adotado para a verificação da 

exequibilidade das propostas; 

 

6.1. Diante disto, requer “que o edital seja retificado, para que conste claramente os requisitos 

a serem utilizados pela Administração Pública para aceitabilidade de propostas/lances”. 

 

7) Que “há manifesta incongruência no Edital, pois ao mesmo tempo que o item 21.17.1 veda a 

subcontratação total ou parcial, o item 17.3.2.2 autoriza que a empresa subcontrate o software 

que irá fazer justamente o serviço licitado”; 

 

7.1. “Ou seja, esse item permite a subcontratação do objeto licitado, que é o sistema de 

gestão. Dessa forma, abre espaço para que Empresas participantes do mesmo processo 

licitatório se unam e formem um verdadeiro cartel. Consequentemente, isso acarretaria 

em redução drástica do número de empresas licitantes, o que iria de encontro ao objetivo 

principal do certame licitatório, a garantia da competitividade”; 

 

7.2. Que o edital, ao permitir a subcontratação de parte do objeto licitado, deve trazer regras 

claras e objetivas para a referida permissão. 

 

8) Que o contrato entre a licitante vencedora e a Administração não terá nenhum ônus financeiro 

para esta, e, “dessa forma, não há nenhum sentido a exigência de garantia contratual, 

principalmente, quando se leva em consideração que a apresentação do balanço patrimonial 

(14.2.4 “a”) com índices maiores que 1 (um) garantem a boa situação econômico financeira 

da empresa”; 

 

8.1. Que “ainda, como o valor global não foi definido, visto que se trata de uma prestação de 

serviços e não de uma alienação, não está claro o valor da referida garantia”; 

 

8.2. “Assim não pode ser fixada nenhuma garantia por se tratar de valor igual a ZERO, pelo 

que pugna pela reforma do presente Edital”. 

 

9) Que no edital consta o valor estimado da contratação, mas não esclarece sobre o que se trata. 

Assevera que “o Instrumento Convocatório deverá ser claro e objetivo de modo que não gere 

nenhuma dúvida”. 
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9.1. A Impugnante também questiona: “Por qual motivo o citado valor está disposto no item 

21.19? Qual foi o cálculo efetuado para se chegar ao montante?”; 

 

9.2. Por fim, afirma que “o Edital deverá ser reformado para se retirar o hipotético valor 

estimado da contratação, tendo em vista que para a Administração terá o custo de zero 

reais. Caso não seja o entendimento, pugna que seja esclarecida de forma 

pormenorizada do que se trata e de como foi efetuado o citado cálculo”. 

 

10)  Que “o presente Instrumento convocatório, permite que as empresas públicas utilizem desta 

licitação, regida pela Lei 8666/93, para firmar contrato com a empresa Contratada” e que 

“sem dúvidas que o Edital tentou utilizar de uma manobra para encaixar as empresas 

públicas de forma totalmente ilegal”; 

 

  10.1. Assevera que, “além de tudo, o Edital, para assombro, possui duas minutas de contrato 

em seus anexos (Anexo XII e Anexo XIII), sendo que uma é baseada na Lei 

13.303/2016: (...)”; 

 

10.1.1. Alega que “se de um lado a Administração Pública tenta ilegalmente se 

aproveitar da presente contratação para as suas empresas públicas, de outro 

ela cria nova licitação que na realidade nunca deveria ter existido”; 

 

10.2. “Eis uma atitude paradoxal e contra os princípios norteadores da Lei de Licitações. 

Assim, requer que o Edital seja retificado com urgência, para excluir a possibilidade de 

as empresas públicas aderirem à presente licitação”. 

 

11) Que “como exposto no Item A (‘DA MODALIDADE E DO TIPO DA LICITAÇÃO’), é imperioso 

que a presente Licitação seja, obrigatoriamente, na Modalidade Técnica e Preço, tendo em 

vista a complexidade e a necessária apuração da capacidade técnica para a prestação de 

serviços, não podendo ser considerado um bem ou serviço comum, não sendo um objeto 

padronizado, por meio de especificações usuais do mercado”; 

 

11.1. Aduz que “ser necessária a realização de Prova Conceito é dizer que não se tem 

certeza se o sistema atende os requisitos, ou seja, há flagrante incongruência pois se 

a modalidade escolhida é o pregão (serviço comum e especificado com clareza) a 

prova de conceito seria desnecessária”; 
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11.2.  Alega que “com muita propriedade sobre o assunto, temos plenas condições de 

apontar que os requisitos do Teste de Conformidade e demais presentes no edital são 

insuficientes para a prestação de serviços, principalmente quando se considera que 

deverá haver integração com outro sistema que sequer é conhecido. Isso porque a 

empresa vencedora se reserva no direito de implantar o sistema de acordo com as 

exigências do ATO CONVOCATORIO, sendo estas as únicas obrigações de 

funcionalidades do sistema, qualquer outra não descrita no edital não poderá ser 

exigida”; 

 

11.3. Alerta que “é tão evidente que o Edital não poderia ser na modalidade Pregão que o 

mesmo abre possibilidade de a empresa não possuir 100% dos Requisitos 

Funcionais!!!”. 

 

12) Que “o Pregão Eletrônico 039/2020 faz menção de forma genérica ao dever de observância 

da LGPD, atribuindo, como obrigação da Contratada, a de “atender às normas vigentes e 

relativas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”.  

 

12.1. Alerta que “o Edital não detalha sobre como se dará o tratamento de dados, nem 

mesmo traz como obrigação do Contratante também o atendimento às normas da 

LGPD”; 

 

12.2. Alega que “através da leitura do Instrumento Convocatório, fica evidente que a 

Contratante será a CONTROLADORA e a Contratada, OPERADORA, nos termos do 

art. 5º, VI e VII da Lei 13709/18. Assim, o Edital deverá ser retificado para se fazer 

constar o papel da CONTROLADORA e da OPERADORA”; 

 

12.3. Aduz que “ademais, não há previsão clara sobre quais dados serão coletados e 

tratados, pelo que requer a retificação para pleno atendimento à LGPD, bem como a 

previsão de que a Prefeitura de Belo Horizonte irá solicitar 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”. 

. 

13) Que a exigência de qualificação técnica prevista no subitem 14.2.3, alínea a.2 do edital 

restringe a competição e afronta os princípios da Lei de Licitações; 
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  13.1.  Assevera ainda, que “na alínea a.6 há outra ilegalidade. A PBH veda que o próprio 

licitante emita o Atestado de Capacidade, entretanto o edital é omisso quanto a 

possibilidade de empresas do mesmo grupo expedirem o termo”.  

 

14)   “O item 13.4.9.8 dispõe que no Teste de Conformidade será disponibilizada massa de dados 

para importação para realizar integração de sistemas. Contudo, no item 13.4.9.9 há clara 

previsão que as integrações não serão testadas durante a apresentação do sistema”; 

 

14.1. Diante disto, alega que “o item 13.4.9.8 vai contra os termos do item 13.4.9.9”. 

 

15) Requer a procedência das razões de impugnação e a alteração do edital.  

 

 

3 DO MÉRITO:  

 

3.1. DA MODALIDADE E DO TIPO DA LICITAÇÃO: 

 

Em síntese, a Recorrente alega que a modalidade pregão não é compatível com o objeto ora 

licitado, devendo o edital ser anulado para posterior adequação à modalidade cabível.  

 

Realizada consulta junto à Comissão Técnica Especial, designada por meio da Portaria nº 

038/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SMPOG, esta exarou 

o seguinte Parecer (documento constante nos autos): 

 

“O pedido não deve prosperar. 

 

Resumidamente, a Impugnante alega que o serviço licitado não pode ser enquadrado 

como “bens e serviços comuns” previstos na Lei Federal nº 10.520/02, não cabendo, 

portanto, a utilização da modalidade licitatória Pregão. A empresa assevera ainda 

que a adoção do tipo “menor preço” é manifestamente ilegal, devendo ser adotado o 

tipo “técnica e preço”. 

  

Ao contrário do aduzido pela Impugnante, não existem óbices técnicos ou legais que 

inviabilizem a escolha da modalidade Pregão para o objeto ora licitado, e menos 

ainda, para a utilização do tipo “menor preço”. A escolha feita pelo Município de Belo 

Horizonte está em total conformidade com a jurisprudência atual, em especial, com 
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o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE/MG, 

conforme se depreende da leitura do “Manual de Boas práticas em Licitação para 

Contratação de Gestão Pública”, publicado pelo TCE-MG em 2015, como 

demonstrado abaixo: 

  

“4 DAS IRREGULARIDADES EM EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA A 

AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO OU LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO 

PÚBLICA 

  

Por tópicos, relacionam-se a seguir as principais deliberações desta Corte 

referentes às licitações cujo objeto seja a aquisição, locação ou licenciamento 

de softwares de gestão pública. 

  

4.1 DA IMPROPRIEDADE DA ELEIÇÃO DO TIPO DE LICITAÇÃO “TÉCNICA” 

OU “TÉCNICA E PREÇO” COMO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA 

LICITAÇÃO 

  

Concorrência, Tomada de Preços, Convite, Leilão e Pregão são modalidades de 

licitação. Tipo de licitação, por outro lado, é o critério de julgamento para a 

seleção da proposta mais vantajosa. O art. 45, §1º, do Estatuto Licitatório pátrio, 

Lei n. 8.666/93, prevê 04 (quatro) critérios de julgamento: (i) menor preço; (ii) 

melhor técnica; (iii) técnica e preço e (iv) maior lance ou oferta. 

  

Independentemente da modalidade eleita para o procedimento licitatório, a regra 

nas licitações é o emprego do tipo “menor preço”, reservando-se o “maior lance 

ou oferta” a situações específicas e a “melhor técnica” ou “técnica e preço” a 

casos excepcionais. 

  

Não se desconhece que é próprio do serviço a sua natureza intelectual, típica 

quando a obrigação é de fazer. Entretanto, esse atributo, isoladamente, não tem 

o condão de validar o tipo da licitação “técnica” ou “técnica e preço” quando o 

objeto é a locação ou o licenciamento de sistemas de gestão pública. 

  

Com efeito, ainda que o serviço em foco seja tipificado como complexo, os 

padrões de desempenho e de qualidade são conhecidos, dominados e 

oferecidos amplamente no mercado. Assim, a complexidade do objeto não 

impede a definição objetiva do que é posto em disputa. Logo, a locação ou o 

licenciamento de sistemas de gestão pública caracteriza-se como um serviço 
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comum, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei n. 10.520/2002, que institui a 

modalidade de licitação denominada Pregão. 

  

Nesse sentido, esclarecedoras manifestações do Tribunal de Contas da União – 

TCU, quanto à aparente oposição entre “bens e serviços comuns” e “bens e 

serviços complexos”: 

  

“[…] 

5. Não obstante a indicação legislativa, a matéria continuaria controversa 

no âmbito da Administração Federal e desta Corte de Contas, talvez em 

razão da longa e sedimentada prática de contratação de bens e serviços de 

TI por licitação do tipo técnica e preço. E, também, da confusão que ainda 

hoje se faz quanto ao que se entende por ‘bens e serviços comuns’, no 

sentido de que seriam o oposto de ‘bens e serviços complexos’, de maneira 

que, os bens e serviços de TI, por serem muitas vezes considerados 

“complexos” (portanto não seriam comuns) não poderiam ser contratados 

por pregão. 

6. Ocorre que ‘bem e serviço comum’ não é o oposto de ‘bem e serviço 

complexo’. 

Bens e serviços comuns, segundo o art. 1º, § 1º, da Lei 10.520/02, são 

aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado. Isto 

é, são aqueles que podem ser especificados a partir de características (de 

desempenho e qualidade) que estejam comumente disponibilizadas no 

mercado pelos fornecedores, não importando se tais características são 

complexas, ou não.14 

O administrador público, ao analisar se o objeto do pregão enquadra-se no 

conceito de bem ou serviço comum, deverá considerar dois fatores: os 

padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no 

edital? As especificações estabelecidas são usuais no mercado? Se esses 

dois requisitos forem atendidos o bem ou serviço poderá ser licitado na 

modalidade pregão. 

A verificação do nível de especificidade do objeto constitui um ótimo recurso 

a ser utilizado pelo administrador público na identificação de um bem de 

natureza comum. Isso não significa que somente os bens pouco 

sofisticados poderão ser objeto do pregão, ao contrário, objetos complexos 

podem também ser enquadrados como comuns.15 

  

A complexidade, portanto, não é atributo que retira da locação ou do 

licenciamento de softwares a sua natureza de serviço comum. 
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A padronização do software, uma das características necessárias para nomeá-

lo como comum, não precisa ser absoluta. Em se tratando de sistemas 

destinados às diversas áreas da gestão pública, v.g., orçamento, contabilidade, 

patrimônio, frotas, licitações, compras, contratos, tributação, orçamento, 

pessoal, dentre outros módulos, há soluções prontas, padronizadas e 

disponíveis no mercado que podem ser adaptadas às demandas de cada ente. 

Essa padronização quer significar “a possibilidade de substituição de uns por 

outros com o mesmo padrão de qualidade e eficiência”, nos termos da autorizada 

doutrina de Hely Lopes Meirelles.16 

  

Por essas razões, entende-se que é impróprio utilizar os tipos de licitação 

“melhor técnica” ou “técnica e preço” para locação ou licenciamento de 

sistemas de gestão pública, porquanto a natureza intelectual, por si só, não 

é essencial para a satisfatória execução desse objeto. Via de regra, o 

critério de julgamento em licitações desse tipo é o “menor preço” e a 

modalidade de licitação, recomendada pelo TCEMG aos municípios, é o 

Pregão, dada a sua presunção de eficiência e de notável utilidade para 

obtenção de preços mais interessantes ao poder público. Entretanto, a 

legislação federal e a estadual mineira, que constituem paradigmas para a 

adoção de boas práticas pelos gestores municipais, tornaram obrigatória a 

adoção da modalidade pregão para aquisição de bens e serviços comuns.17 

  

Para locação ou licenciamento de sistemas de gestão pública, o tipo 

de licitação é o “menor preço” e constitui grave violação à norma 

reguladora da matéria utilizar como critério de julgamento a “melhor 

técnica” e “técnica e preço”. Nas esferas federal e estadual, a 

modalidade Pregão é obrigatória por força de legislação. No caso dos 

municípios, a modalidade recomendada pelo TCEMG é o Pregão. 

  

A jurisprudência do TCEMG consolidou-se quanto à inadequação do tipo “melhor 

técnica” ou “técnica e preço” para locação ou licenciamento de sistemas de 

gestão pública. [...]”. (destacamos) 

 

(14 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Representação. Plenário. Acórdão n. 

237/2009. Relator: Min. Benjamin Zymler. Manifestação do Exmo. Sr. Auditor 

Augusto Sherman Cavalcanti. DOU de 06/03/2009. 

15 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Representação. Plenário. Acórdão n. 

313/2004 – Plenário. Relator: Min. Benjamim Zymler. DOU de 07/04/2004. 
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16 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2013. p. 365. 

17 Conforme o art. 4º do Decreto Federal n. 5.450/2005 e art. 2º do Decreto 

Estadual n. 44.786/2008.) 

  

Permissa Vênia, uma simples leitura dos trechos supratranscritos do Manual do 

TCE/MG é suficiente para não deixar dúvidas de que a utilização do Pregão para o 

objeto ora licitado não só é legal, como é expressamente recomendada pela 

Jurisprudência. 

   

Cumpre ressaltar, que o pregão é a modalidade licitatória em que mais é garantida a 

livre concorrência, a transparência, e principalmente a isonomia. Todos aqueles que 

desejarem prestar o serviço licitado poderão encaminhar sua documentação e 

participar do certame em igualdade de condições. 

  

Outro aspecto relevante é o fato do pregão ser a modalidade mais ágil e atual dentre 

os procedimentos licitatórios. Possui ampla publicidade e competitividade, 

potencializando o número de participantes em razão da disputa aberta, atingindo, por 

consequência, expressiva redução de custos com obtenção de propostas mais 

vantajosas ao erário. 

  

Em complementação, abaixo colacionamos a manifestação da equipe técnica da 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas e órgão demandante do certame in situ, sobre 

o item questionado: 

  

“O argumento apresentado para sustentar a inadequação ao tipo de 

licitação e ao uso da estratégia de Pregão é inadequado, considerando a 

seguinte contraposição: as características do objeto a ser contratado o 

enquadra como possuidor de padrões de desempenho e qualidade 

objetivamente definidos e como serviço comum. 

  

Observou-se neste enquadramento duas normativas, ambas aplicáveis 

no Município como recomendações. 

  

A primeira é o Acórdão nº 1182/2004 do TCU que recomendou: 
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"realize procedimento licitatório na modalidade pregão sempre que os 

produtos e serviços de informática possuam padrões de desempenho e 

de qualidade objetivamente definidos pelo edital, com base em 

especificações usuais no mercado, conforme prevê: 

  

0 art. 1° parágrafo único, da Lei 10520/2002 haja vista a experiência que 

a Administração Pública vem granjeando na redução de custos e do tempo 

de aquisição de bens, adquiridos por intermédio daquela espécie de 

certame público." Fonte: TCU. Processo TC 010.215/2003-2. Acórdão no. 

1182/2004 - Plenário l”. 

  

A segunda é a Instrução Normativa N° 4, DE 11 DE SETEMBRO DE 

2014, da SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO do MPOG, que dispõe sobre o processo de contratação 

de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do 

Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - 

SISP do Poder Executivo Federal. 

  

Artigo 26 - Parágrafo único. É obrigatória a utilização da modalidade 

Pregão para as contratações de que trata esta IN sempre que a Solução 

de Tecnologia da Informação for enquadrada como bens ou serviços 

comuns, conforme o art. 1º da Lei nº 10.520, de 2002, preferencialmente 

na forma eletrônica, de acordo com o Decreto nº 5.450, de 2005. 

  

O referido enquadramento se sustenta nas seguintes características: 

 

1)  A solução tecnológica está disponível no mercado e é ofertada por 

distintos fornecedores. 

2)  O desenho do objeto levou em consideração, sempre que possível, 

os padrões praticados pelo mercado. 

3)  Foram previstas entregas de forma mensurável e verificável por meio 

de padrão de qualidade previamente estabelecido. 

4)  A customização desejável, no produto a ser adquirido, não excede a 

25%, conforme os parâmetros estabelecidos no subitem 13.3.5.3 do 

Edital. 
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5)  A concepção da solução tecnológica tem um significativo 

amadurecimento, pois foram elencados 63 requisitos funcionais e não 

funcionais, que compõem o anexo III do Edital. 

 

Observa-se que a assertiva do item 2 se sustenta na Consulta Pública 

realizada no período 31/01/2020 a 10/02/2020, devidamente 

documentada. 

 

Destacamos ainda, que todo o custo obtido pelas operadoras na prestação 

da assistência aos beneficiários reflete na sinistralidade da carteira e, 

portanto, gera um impacto no cálculo anual de reajustes dos referidos 

planos contratados e por conseguinte, nos valores de subsídios aos 

beneficiários, arcados diretamente pelo orçamento público. É, portanto, 

imperioso que o MBH busque contratar o serviço de gestão mais eficiente 

(testando a solução ofertada) e com maior economicidade, comprovada 

pela oferta do menor preço”.  

 

Frente aos fundamentos acima expostos, considerando que a escolha da modalidade 

Pregão está em total conformidade com a legislação e a jurisprudência atual, somos 

pelo não acatamento da impugnação neste quesito”. 

 

Diante do Parecer supratranscrito, julgo improcedente a impugnação neste quesito. 

 

 

3.2. DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEPARAÇÃO DE OBJETOS COM A MESMA 

NATUREZA E DA SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO COM 

SISTEMA DE GESTÃO DE CONSIGNAÇÃO 

 

Em síntese, a Recorrente alega que o edital deve ser anulado, uma vez que não é possível licitar 

de forma apartada o objeto desta licitação com o da gestão de consignações facultativas.  

 

Realizada consulta junto à Comissão Técnica Especial, designada por meio da Portaria nº 

038/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SMPOG, esta exarou 

o seguinte Parecer (documento constante nos autos): 
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“Novamente pedido da impugnante não merece prosperar. 

 

O serviço ora licitado contempla, em suma, as atividades necessárias para prover o 

atendimento aos interessados nas adesões, movimentações e cancelamentos nos 

planos de saúde e odontológicos ofertados pelas operadoras credenciadas pelo 

MBH. 

 

O benefício de acesso ao plano de saúde, é definido na legislação municipal como 

uma consignação facultativa, conforme Decretos Municipais nºs 14.270/2011 e 

15.573/2014, ou seja, quando realizada a adesão pelo interessado, os valores 

correspondentes às despesas de plano de saúde ou odontológicos serão 

descontados em folha de pagamento. 

 

Porém nada obsta que o MBH delibere de forma estratégica e contrate o serviço de 

gestão do referido benefício de forma apartada da Gestão das Consignações a fim 

de garantir a forma mais eficiente de promover à assistência à saúde suplementar 

dos agentes públicos, além de potencializar a competitividade do certame, não 

restringindo a participação no processo licitatório apenas a empresas gestoras de 

consignação quando o objeto trata da gestão de benefício de plano de saúde. 

 

Ainda que haja o desconto em folha de pagamento dos valores de plano de saúde, 

na forma de consignação, não se está aqui licitando o mero processamento desse 

desconto em folha de pagamento, o serviço ora licitado abrange outras atividades, 

inclusive de gestão do faturamento, de apoio estratégico para controle de 

sinistralidade dos planos de saúde, dentre outras, como bem detalha o Projeto 

Básico, anexo I do edital. 

 

Ademais, para viabilizar a prestação do serviço está previsto no edital que a 

contratada terá acesso às informações de margem consignável dos agentes públicos 

do MBH, da mesma maneira que uma empresa consignatária, que lida com outras 

consignações, não se constatando aí absolutamente nenhum impedimento legal ou 

técnico a que a contratada possa vir a ser usuária do sistema que vai gerenciar e 

disponibilizar em tempo real as informações de margem consignável dos agentes 

públicos. 
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É perfeitamente possível a integração entre sistemas, uma vez que esse tipo de 

consulta em tempo real, já é realizada pelas instituições bancárias no modelo 

vigente”. 

   

Diante do Parecer supratranscrito, julgo improcedente a impugnação neste quesito. 

 

 

3.3. DA POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO EM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO: 

 

Resumidamente, a Impugnante “requer que o Edital seja retificado para que haja adequação das 

condutas, tendo em vista que a Administração Pública não está contratando empresa 

Administradora de benefícios”. 

 

Realizada consulta junto à Comissão Técnica Especial, designada por meio da Portaria nº 

038/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SMPOG, esta exarou 

o seguinte Parecer (documento constante nos autos): 

 

“Não assiste razão à impugnante. 

 

O serviço ora licitado não se confunde e não se restringe à atividade regulamentada 

pela ANS como de “Administradora de Benefício”, nos termos da Resolução 

Normativa - RN nº 196 de 14 de julho de 2009. 

 

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

operadoras de plano 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/?v

iew=legislacao&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 
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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. 

 

O próprio Município faz a gestão e o processamento em folha de pagamento 

referentes ao Benefício de Assistência à Saúde de seus servidores e empregados 

públicos. 

 

Diferentemente da atividade específica de Administração do Benefício, o MBH requer 

na contratação, a apresentação pela contratada dos valores de cobrança dos planos 

de saúde e odontológicos para processamento em folha de pagamento, outra 

característica que diferencia o serviço licitado do rol de atividades regulamentadas 

pela ANS para a empresa enquadrada como “Administradora de Benefícios”. 

 

O objeto da contratação está claramente descrito no edital, o detalhamento das 

atividades inerentes ao serviço ora licitado está pormenorizado no Projeto Básico e 

todas as exigências para participação no certame, bem como os requisitos de 

qualificação e apresentação de atestados estão dispostos no edital, em especial, no 

subitem 14.2.3 – Qualificação Técnica”. 

 

Diante do Parecer supratranscrito, julgo improcedente a impugnação neste quesito. 

 

 

3.4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

 

Resumidamente, a Impugnante requer que o critério de julgamento seja corrigido.  

 

Realizada consulta junto à Comissão Técnica Especial, designada por meio da Portaria nº 

038/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SMPOG, esta exarou 

o seguinte Parecer (documento constante nos autos): 

 

“O pedido não deve prosperar. 

 

O pagamento do serviço ora licitado foi previsto no Edital de Chamamento Público 

2016-001 (através do qual se realizou o credenciamento das operadoras de planos 

de saúde e odontológicos), como uma atividade a viabilizar, in verbis: “interlocução 
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operacional imparcial, no que tange à adesão de qualquer um dos planos em 

qualquer operadora, permitindo isonomia de informações para os servidores e 

gestores do município.” 

 

E apontou também que “os serviços prestados pela Gestora ainda permitirão maior 

e melhor controle financeiro do contrato, maior segurança cadastral com 

consequente redução de risco de erros de movimentação, melhor interface com 

servidores, com maior número de serviços e canais de contato”. 

 

A remuneração da Gestora contratada é prevista no instrumento supracitado e as 

operadoras credenciadas, assumem em contrato, a obrigação quanto ao pagamento 

mensal do valor por linha (onde cada vida, em cada plano, de saúde ou odontológico, 

constitui uma linha). Tendo em vista que essa remuneração constitui cláusula 

pactuada em contrato, o não cumprimento da obrigação enseja, nos termos do 

contrato e legislação vigente, a aplicação das sanções administrativas pelo MBH, não 

se estabelecendo, portanto situação de “tutela” ou “curatela”, como indicado pelo 

impetrante. 

 

Importante destacar que, embora o efetivo pagamento pelo serviço prestado, seja 

obrigação das operadoras credenciadas, o desembolso desse pagamento gera 

impactos diretos ao orçamento público do MBH. Tal afirmação se justifica uma vez 

que todo o custo obtido pelas operadoras na prestação da assistência aos 

beneficiários reflete na sinistralidade da carteira, gerando um impacto no cálculo 

anual de reajustes dos referidos planos contratados e por conseguinte, nos valores 

de subsídios aos beneficiários, arcados diretamente pelo orçamento municipal. Desta 

forma, demonstra-se de forma inequívoca a necessidade do MBH perseguir a 

contratação do serviço de gestão da forma mais vantajosa, qual seja: por meio da 

disputa pelo menor preço”.  

 

Diante do Parecer supratranscrito, julgo improcedente a impugnação neste quesito. 

 

3.5. DA SUPOSTA FALTA DE PREVISÃO DE CRITÉRIOS DE EXEQUIBILIDADE: 

 

Em síntese, a Recorrente alega que o edital não prevê nenhum critério objetivo e claro a ser 

adotado para a verificação da exequibilidade das propostas, devendo o mesmo ser retificado 

para constar os requisitos que serão utilizados.  
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Realizada consulta junto à Comissão Técnica Especial, designada por meio da Portaria nº 

038/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SMPOG, esta exarou 

o seguinte Parecer (documento constante nos autos): 

 

“Novamente não assiste razão à impugnante. 

 

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. 

 

O próprio edital colacionado pela impugnante apresenta um rol exemplificativo e não 

taxativo de formas de comprovação, uma vez que no subitem 12.13 “i” prevê até a 

possibilidade de promoção de diligência que está prevista no subitem 21.3 do edital 

do Município. 

 

Já em relação ao teto máximo para a licitação, cabe esclarecer que o subitem 21.19 

do edital prevê o valor estimado para a contratação. Esse preço foi aferido 

considerando a pesquisa de preços realizada junto ao mercado e o valor atualmente 

praticado pelo Município no contrato celebrado com a própria impugnante. 

 

Cumpre esclarecer que a comprovação do valor estimado da licitação foi aferida nos 

termos acima expostos, justamente pelo inaceitável orçamento inicial apresentado 

pela própria impugnante que de forma injustificável elevou o valor que ela pratica 

atualmente no contrato em quase 400% (quatrocentos por cento). Desta forma, não 

restou outra alternativa à Administração, senão desqualificar o orçamento 
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apresentado pela Zetra, lesivo ao Município e totalmente desproporcional ao demais 

apresentados no processo, substituindo-o pelo valor do atual contrato celebrado com 

ela própria. 

 

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.”. 

 

Diante do Parecer supratranscrito, julgo improcedente a impugnação neste quesito. 

 

 

3.6. DA POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO: 

 

Em síntese, a Recorrente alega que “é ilegal a forma atual de previsão de subcontratação, sem 

que contenha os requisitos mínimos exigidos pela lei que regulem tal autorização, sendo, 

portanto, imperativa a reforma do edital”. 

 

Realizada consulta junto à Comissão Técnica Especial, designada por meio da Portaria nº 

038/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SMPOG, esta exarou 

o seguinte Parecer (documento constante nos autos): 

 

“O pedido não deve prosperar. 

 

Esclarecemos que não há contradição entre os subitens indicados. 

 

O subitem 17.3.2 do edital estabelece quais documentos poderão ser apresentados 

quando da assinatura do contrato relativos ao software.  

 

17.3.2. Quando da assinatura do contrato a adjudicatária deverá apresentar: 

[...] 

17.3.2.2. Comprovação de que é proprietária ou detentora dos direitos autorais 

ou autorizada pelo fabricante a fornecer a solução ofertada.  

 

Quanto ao subitem 21.17, determina o que a contratada não poderá efetuar: 
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21.17.1 subcontratar total ou parcialmente o objeto contratado, exceto na 

hipótese de serviço secundário que não integre a essência do objeto, desde que 

expressamente autorizada pelo Contratante, mantida em qualquer caso a 

integral responsabilidade da Contratada;” 

 

Importante esclarecer que o sistema não se refere à essência do objeto. O objeto da 

licitação não se trata da aquisição de um software para a gestão de planos de saúde 

e sim a contratação do serviço de gestão de planos de saúde, nele incluído o uso de 

software, ou seja, o objeto da contratação é mais amplo, abrange o atendimento aos 

beneficiários, em diversos canais (site, chat, email, telefone), a gestão das 

informações dos beneficiários nos sistemas das operadoras credenciadas, o envio 

dessas informações para o processamento em folha de pagamento dos valores 

correspondentes, o controle do faturamento das operadoras e da sinistralidade dos 

planos (acompanhamento de toda a utilização, e apresentação de relatórios 

pertinentes), onde o uso do software é parte do objeto, e não o objeto em si. 

 

Com isso procura-se não restringir a competitividade no certame, evitando limitar a 

participação apenas à empresa que é detentora do software, mas sem comprometer 

a avaliação da capacidade da empresa concorrente em operar o sistema e prestar o 

serviço ora licitado, uma vez que está previsto no edital a comprovação da 

experiência através dos atestados de capacidade técnica e ainda a realização do 

teste de conformidade, para avaliação dos requisitos do sistema ofertado com vistas 

a contribuir com a execução do serviço licitado. 

 

Ademais, a realização do teste de conformidade por si só, impede uma possível 

subcontratação futura do software, ao contrário do que alega a impetrante, uma vez 

que a empresa concorrente no certame já deve dentro do próprio processo licitatório 

apresentar o sistema para teste e aprovação, não sendo portanto, plausível o 

argumento de que a empresa vencedora, após assinado o contrato, irá contratar um 

sistema, uma vez que a apresentação do sistema, deverá ocorrer durante o teste de 

conformidade, etapa integrante do processo licitatório”. 

 

Diante do Parecer supratranscrito, julgo improcedente a impugnação neste quesito. 
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3.7. DA EXIGÊNCIA DE GARANTIA: 

 

Em resumo, a Recorrente aduz que “não há nenhum sentido a exigência de garantia contratual, 

principalmente, quando se leva em consideração que a apresentação do balanço patrimonial 

(14.2.4 “a”) com índices maiores que 1 (um) garantem a boa situação econômico financeira da 

empresa” 

 

Realizada consulta junto à Comissão Técnica Especial, designada por meio da Portaria nº 

038/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SMPOG, esta exarou 

o seguinte Parecer (documento constante nos autos): 

 

“Não assiste razão à impugnante. 

 

Primeiramente, é necessário esclarecer que a garantia contratual prevista no subitem 

19.1 do edital não pode ser confundida com a exigência da apresentação de balanço 

patrimonial e dos índices contábeis. A primeira visa garantir a execução do contrato, 

já a última, visa comprovar a qualificação econômico-financeira da licitante; portanto, 

são institutos de naturezas distintas. 

 

Insta frisar que os documentos para a comprovação da qualificação econômico-

financeira dos licitantes estão previstos no art. 31 e a garantia contratual no art. 56, 

ambos da Lei Federal nº 8.666/93: 

  

“Art. 31.  A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA limitar-se-á a: 

 

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da 

pessoa física; 

(...) 

§ 1o  A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade 

financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso 
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lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de 

faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.  

 § 2o  A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras 

e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a 

exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as 

garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de 

comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito 

de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. 

(...) 

§ 5o   comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma 

objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e 

devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado 

início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não 

usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao 

cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. (g.n)  

 “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. 

§ 1o Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 

pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;  

II - seguro-garantia; 

III - fiança bancária.  

§ 2o A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a cinco 

por cento do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas 

condições daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 3o deste artigo.” (g.n) 

 

Como demonstrado acima, a garantia contratual está prevista no art. 56 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e tem como principal finalidade resguardar a Administração 

em caso de descumprimento das obrigações contratuais. Já o balanço 

patrimonial e os índices contábeis previstos no art. 31, inciso III da Lei Federal nº 

8.666/93, são exigidos na fase de habilitação e têm como principal finalidade garantir 

que o licitante que queria participar do certame possua capacidade econômico-

financeira suficiente a assegurar a execução integral do contrato. 

 

Assim, conclui-se que a impugnante equivocadamente confunde a comprovação de 

qualificação econômico-financeira com a garantia da execução do contrato. 
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No caso concreto, independentemente da Administração Pública não ser 

responsável direta pelo pagamento dos serviços contratados, ainda assim, cabe ao 

MBH se resguardar quanto à plena execução do objeto licitado podendo se valer da 

garantia para eventual ressarcimento. 

 

Feitos os devidos esclarecimentos, convém esclarecer que o órgão demandante da 

licitação, após acurada análise, optou por prever a exigência de recolhimento da 

garantia, solicitando apenas o valor equivalente a 1% (um por cento) do valor da 

contratação, ou seja, dentro de um limite legalmente permitido de até 5% do contrato, 

conforme previsto na Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Ressalta-se que a Impugnante está equivocada ao afirmar “como o valor global não 

foi definido, visto que se trata de uma prestação de serviços e não de uma alienação, 

não está claro o valor da referida garantia”. Como bem estabelecido no subitem 19.1 

do edital, “a contratada prestará garantia no valor equivalente a 1% (um por cento) 

do valor contratual (...)”. 

 

Diante do Parecer supratranscrito, julgo improcedente a impugnação neste quesito. 

 

 

 

 

3.8. DO VALOR ESTIMADO: 

 

Em síntese, a Recorrente alega que “o Edital deverá ser reformado para se retirar o hipotético 

valor estimado da contratação, tendo em vista que para a Administração terá o custo de zero 

reais. Caso não seja o entendimento, pugna que seja esclarecida de forma pormenorizada do 

que se trata e de como foi efetuado o citado cálculo”. 

 

Realizada consulta junto à Comissão Técnica Especial, designada por meio da Portaria nº 

038/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SMPOG, esta exarou 

o seguinte Parecer (documento constante nos autos): 

 

“O pedido não deve prosperar. 
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Na fase de pesquisa ao mercado, foram enviados pedidos de orçamento a 5 (cinco) 

empresas. Três empresas apresentaram orçamentos, conforme abaixo especificado.  

 

O preço unitário da empresa PSAINFO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 21.935.427/0001-51 foi de R$ 1,99; o da empresa GSM 

- GLOBAL SERVICES & MARKETING LTDA, CNPJ 00.657.830/0001-96, foi de R$ 

1,74; por fim, o preço unitário da ZETRASOFT LTDA, CNPJ: 03.881.239/0001-06, foi 

de R$ 15,00. 

 

Observe-se que o preço constante do orçamento da empresa Zetrasoft está cerca de 

600% (seiscentos por cento) acima do maior preço ofertado pelas demais empresas 

que apresentaram propostas. 

 

Conforme já esclarecido, excluímos o orçamento da Empresa da composição do 

preço médio, uma vez que o mesmo supera em quase 400% o valor atualmente 

praticado por ela própria no contrato vigente. Sendo assim, utilizamos para efeito da 

composição do preço médio de mercado, o valor unitário de R$ 3,10 atualmente 

cobrado pela Zetrasoft em contrato firmado com o Município e que possui objeto 

semelhante.   

 

Desta forma, foi definido o valor de R$ 2,28 (dois reais e vinte e oito centavos) por 

vida, como preço médio de mercado. Portanto, para efeito de julgamento das 

propostas, o referido preço será considerado como valor máximo a ser admitido no 

procedimento licitatório. Ressalte-se que o mencionado preço referencial encontra-

se informado no edital. 

 

Por fim, cumpre demonstrar que o valor máximo indicado acima, multiplicado pelo 

quantitativo estimado de vidas no processamento do Plano de Saúde e Plano 

Odontológico, perfaz o valor total estimado para a contratação, também definido no 

instrumento convocatório”. 

 

 

Diante do Parecer supratranscrito, julgo improcedente a impugnação neste quesito. 
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3.9. DAS EMPRESAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO REGIDAS PELA LEI 13.303/2016: 

 

Resumidamente, a Recorrente alega que a possibilidade das empresas públicas utilizarem da 

presente licitação é ilegal e deve ser retirada do edital.  

 

Realizada consulta junto à Comissão Técnica Especial, designada por meio da Portaria nº 

038/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SMPOG, esta exarou 

o seguinte Parecer (documento constante nos autos): 

 

“O pedido não merece prosperar. 

 

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

do processo licitatório em tela é a Secretaria Municipal da Fazenda 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. 

 

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 nº 10.520/02 em face do órgão responsável pela condução da 

licitação. Por outro lado, esclarecemos que na fase de contratação serão observadas 
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as regras específicas, em conformidade com natureza e regramento de cada ente. 

Neste sentido, os dois regimes legais estão sendo respeitados, uma vez que foram 

previstos contratos de acordo com as respectivas leis aplicáveis, conforme se 

observa nos Anexos XII e XIII do edital”.   

 

Diante do Parecer supratranscrito, julgo improcedente a impugnação neste quesito. 

 

 

3.10. DO TESTE DE CONFORMIDADE X MODALIDADE LICITATÓRIA: 

 

Em apertada síntese, a Recorrente assevera que a exigência de teste de conformidade comprova 

que a modalidade licitatória escolhida é equivocada.  

 

Realizada consulta junto à Comissão Técnica Especial, designada por meio da Portaria nº 

038/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SMPOG, esta exarou 

o seguinte Parecer (documento constante nos autos): 

 

“Quanto à utilização da modalidade Pregão, já foi demonstrado no Item I do presente 

julgamento, que ela se configura não apenas como legal, como também 

recomendável para o presente processo. 

 

A possibilidade de exigência de Teste de Conformidade, desde que não seja exigida 

na fase de habilitação, é prevista nas páginas 39 a 42 do Manual de Boas Práticas 

em Licitação para contratação de Sistemas de Gestão Pública do TCEMG – Tribunal 

de Contas do Estado de Minas Gerais disponível em 

https://www.tce.mg.gov.br/IMG/2015/Manual%20Final_Editado_26%2001%2015%2

0pdf.pdf. Veja: 

 

“Em se tratando de software, a prova de teste ou a demonstração técnica faz as 

vezes de amostra. O tratamento jurídico é o mesmo. O que altera somente é o 

objeto do exame: amostra para aquisição de bens e demonstração técnica para 

prestação de serviços. 

  

A exigência de amostra ou prova de teste objetiva verificar se as características 

do que foi proposto pelo licitante corresponde às especificações técnicas 

estabelecidas pela Administração no ato convocatório. Com essa avaliação, a 

Administração afere os parâmetros de desempenho, as funcionalidades do 
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software e a qualidade do objeto em face das especificações do edital e da 

proposta vencedora. As normas para realização da amostra devem estar 

previamente fixadas no edital para amplo e prévio conhecimento dos licitantes. 

[...] 

Pelo exposto, infere-se que é impróprio exigir a prova de teste na fase de 

habilitação, porquanto a finalidade desta etapa é verificar se o licitante possui, 

com base em documentos definidos no edital da licitação, qualificação para 

contratar com a Administração. A fase de habilitação não é o momento adequado 

para se perquirir sobre os atributos do objeto proposto. A demonstração é feita 

depois de encerrada a fase de propostas. 

  

No caso de Concorrência, Tomada de Preços ou Convite, vencida a etapa da 

habilitação, abertos os envelopes “proposta”, confirmado o atendimento às 

cláusulas editalícias e apurado o menor preço, o licitante vencedor deve se 

desincumbir da prova de teste. 

 

Na hipótese de Pregão – no qual as fases do procedimento licitatório se invertem 

– a exigência de amostra ou demonstração técnica deve se limitar ao licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar, quando caberá ao pregoeiro 

decidir motivadamente a respeito da aceitabilidade do valor e do objeto proposto, 

prática que encontra guarida no art. 4º, inc. XI, da Lei nº 10.520/2002”. (grifos 

nossos) 

 

Importante pontuar que o objetivo principal do Teste de conformidade é averiguar de 

forma prática e objetiva se o sistema atende ou não as especificações. Nenhuma 

empresa é obrigada a ter no seu sistema nativo a integralidade do regramento do 

MBH. Por isso são admitidos 25% de customizações no software, conforme previsto 

no subitem 13.3.5.3 do edital. 

 

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.  

 

Sugerir o atendimento de 100% dos requisitos direcionaria o resultado do processo 

licitatório para a atual empresa prestadora do serviço, que no caso é a impetrante. 
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Salientamos ainda que conforme disposto no Decreto Municipal nº 15.748/2014, toda 

e qualquer contratação e aquisição de bens ou serviços no âmbito da Administração 

Direta e Indireta do Município de Belo Horizonte será precedida de Termo de 

Referência e o mesmo deverá conter: 

 

Art. 2º - 

[...] 

XIV - a exigência de amostras, laudos, teste de conformidade, prova de conceito 

e/ou certificações como requisito técnico do objeto, se for o caso; (grifos nossos) 

 

Diante do exposto, não resta dúvida que o pedido não deve prosperar”. 

 

Diante do Parecer supratranscrito, julgo improcedente a impugnação neste quesito. 

 

 

3.11. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS: 

 

 

Em síntese, a Recorrente questiona a menção prevista no edital ao dever de observação da 

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados.  

 

Realizada consulta junto à Comissão Técnica Especial, designada por meio da Portaria nº 

038/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SMPOG, esta exarou 

o seguinte Parecer (documento constante nos autos): 

 

“O pedido não deve prosperar. 

 

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. 

 

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]. 
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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. 

 

As normas a serem observadas por todos estão amplamente divulgadas e 

detalhadas na referida lei, não sendo necessário serem reproduzidas no edital do 

certame. 

 

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. Não resta impedida ainda, a celebração posterior de Termo 

Aditivo entre o MBH e a Contratada como vem sendo tratada com todos os contratos 

e convênios atualmente vigentes no município, conforme orientação constante no 

Ofício Circular Conjunto PGM/CTGM nº 001/2020 de 27 de agosto de 2020”. 

 

Diante do Parecer supratranscrito, julgo improcedente a impugnação neste quesito. 

 

 

3.12. DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA: 

 

Em resumo, a Recorrente questiona o quantitativo exigido na alínea a.2 do subitem 14.2.3 do 

edital e também afirma que o mesmo é omisso quanto a possibilidade de empresas do mesmo 

grupo do licitante emitirem o atestado de capacidade técnica.  

 

Realizada consulta junto à Comissão Técnica Especial, designada por meio da Portaria nº 

038/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SMPOG, esta exarou 

o seguinte Parecer (documento constante nos autos): 

 

“Não merece prosperar a alegação da Recorrente de que a alínea a.2 do subitem 

14.2.3 do edital seja restritiva. 

  

Cumpre esclarecer que o estabelecimento da regra impugnada é extremamente 

necessário para garantir que a empresa que se tornar vencedora do certame possua 
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aptidão e experiência suficiente para executar de forma correta o serviço contratado, 

principalmente devido a importância do objeto licitado. 

  

Salienta-se que o princípio da ampla competitividade não pode ser utilizado de forma 

irrestrita e sem critérios. Tal princípio deve coexistir de forma harmônica com os 

demais princípios e regras legais, dentre eles, o de primazia do bem público. 

  

Destaca-se que há farta jurisprudência que prevê a possibilidade de exigência de 

quantitativo mínimo nos atestados, abarcando não só a exigência da alínea “a” do 

subitem 14.2.3, como também da alínea “a.2”, ressaltando-se, inclusive, que 

permitem a exigência de percentuais muito superiores ao exigido na presente 

licitação. Veja: 

  

“SÚMULA TCU 263: Para a comprovação da capacidade técnico-operacional 

das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de 

comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com 

características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a 

dimensão e a complexidade do objeto a ser executado” (grifos nossos) 

  

‘1. Da irregularidade denunciada nesta Denúncia de n. 944578: 

Impossibilidade de somatório de atestados para comprovação dos 

requisitos de exigência técnica 

[...] 

A CAEL ressaltou que o atestado referente à comprovação técnico-operacional 

da empresa pode exigir quantitativos mínimos ou prazos máximos, desde que a 

exigência seja compatível com o objeto da licitação, nos termos do inciso II do 

art. 30 da Lei n. 8.666/93. 

  

Assim, a CAEL manifestou-se pela regularidade da exigência de apenas um 

atestado de capacidade técnica que comprovasse experiência da empresa na 

prestação dos serviços do call center, com no mínimo 200 Posições de 

Atendimento destinadas ao mesmo cliente. Ressaltou que esse mínimo 

corresponderia a aproximadamente 38,5% da quantidade máxima estimada, 

restando, pois, devidamente justificado pelo poder licitante, que se pautou na 

peculiaridade do objeto licitado (fl. 57/59). 
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 O MPTC, entendeu, igualmente, que a exigência editalícia de qualificação 

técnico-operacional era adequada para a escolha da melhor proposta, eis que a 

vedação de somatório de atestados levou em consideração a necessidade de 

que a contratada apresentasse experiência de execução de objeto semelhante 

àquele oferecido à contratação. 

  

A exigência de apresentação de atestados para fins de qualificação técnica em 

licitação, prevista no art. 30, §1º da Lei n. 8.666/93, tem como finalidade verificar 

se o licitante possui condições técnicas necessárias e suficientes para, em se 

sagrando vencedor do certame, cumprir o objeto de forma satisfatória. 

[...] 

Isto posto, este Tribunal, em linha com o TCU, tem entendido que as exigências 

de capacidade técnico-operacional devem ser firmadas pela Administração em 

estrita atenção às peculiaridades de cada contratação, garantindo que o licitante 

vencedor será capaz de executar satisfatoriamente o objeto licitado, razão pela 

qual julgo improcedente este apontamento de irregularidade denunciado.”. 

(TCE/MG – Denúncia n.944578 – Relator Conselheiro Sebastião Helvécio. 

Julgamento em 20.03.2018) (grifos nossos) 

  

“Representação da Lei n.º 8.666/1993 – Pregão Presencial – Registro de Preços 

– Prestação de serviços de manutenção predial – Qualificação técnico-

operacional – Suposta afronta ao disposto no artigo 30, § 1º, I, da Lei de 

Licitações – Restrição à competitividade – Inocorrência – Pela improcedência. 

 

I. É lícita a exigência de quantitativo mínimo por atestados, quando necessário à 

demonstração da capacidade técnico-operacional, devendo os mesmos se 

limitar ao mínimo hábil a garantir a execução do objeto da licitação, não se 

aceitando exigências excessivas, como em percentual superior a 50% do 

quantitativo a se executar; 

II. Pela improcedência” (grifos nossos) 

(TCE/PR, Acórdão nº 1161/2016, Tribunal Pleno, Rel. Conselheiro Corregedor-

Geral José Durval Mattos do Amaral, Data da Sessão: 17/03/2016) 

  

“II – FUNDAMENTAÇÃO 

A questão da presente Denúncia cinge-se ao estabelecido na cláusula 9.3 do 

edital (fl. 18), que exigiu como requisito de habilitação a apresentação de, no 

mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica que comprovasse a realização 

de concurso público com no mínimo 7.000 (sete mil) inscritos. 

(...) 
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Assim, deve-se extrair que o limite a ser observado pela Administração, ao 

estabelecer e fixar nos editais de licitação os requisitos de habilitação referentes 

à qualificação técnica, deve ser, primeiro, a compatibilidade entre as exigências 

e o objeto a ser contratado, não podendo ser estabelecidas exigências 

excessivas ou inadequadas e, ainda, não sendo plausível que a Administração 

deixe de exigir, ante objeto cuja execução apresente certa complexidade, a 

comprovação da qualificação técnica dos licitantes, ou seja, a demonstração de 

que o licitante detém conhecimentos técnicos e práticos para a execução do 

objeto. 

  

No caso dos autos, a exigência de que a empresa licitante demonstrasse estar 

apta para realizar o concurso público para cargos que o Município pretendia 

prover, por meio de comprovação de experiência na realização de concurso 

público com no mínimo 7.000 (sete mil) inscritos, encontra-se no limite da lei. 

Senão vejamos: 

  

O art. 30 da Lei 8.666/93, em seu inciso II, diz, entre outras coisas, que a 

exigência para a qualificação técnica deve ser compatível em quantidades, o que 

leva à conclusão de que é possível se exigir quantidades, desde que 

compatíveis. 

[...] 

  

Há de se ponderar, ainda, que a realização de concurso público envolve, além 

de atividade intelectual, como elaboração de provas, diversas outras questões 

de logística, como segurança da informação, seleção de fiscais, serviços de 

impressão, etc., razão pela qual a Administração deve tomar as precauções 

necessárias e possíveis para garantir a lisura do certame, dentre as quais, 

certamente, está a de buscar uma empresa com capacidade técnica para realizá-

lo, com comprovação de experiência na realização de concurso público de porte 

correspondente. Assim, o número estabelecido na citada exigência (pelo menos 

sete mil candidatos) mostrou-se adequado ao número estimado de inscritos, 

previsto no item 4 do termo de referência (fl. 24). 

  

Não se pode, pois, pretender que a Administração contrate empresa sem que 

esta demonstre, por meio de atestado, possuir experiência anterior em dimensão 

igual ou superior ao esperado para a contratação, sob pena de se satisfazer a 

um apelo pessoal do licitante denunciante, em detrimento da lisura do certame, 

considerando a importância de se auferir previamente a capacidade da empresa 

para realizar o objeto pretendido. 
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Entendo que, em razão do objeto envolvido, poder-se-ia até considerar 

desídia da Administração deixar de exigir a comprovação da capacitação 

técnica da empresa, visto que eventual prejuízo na execução do objeto 

contratado certamente representaria prejuízo ao interesse público. [...]” 

 (TCE/MG – Denúncia n. 838420 – Relatora Conselheira Adriene Andrade. 

Julgamento em 30.08.2016) (grifos nossos) 

  

“6. A falha referente à ausência de cláusula editalícia possibilitadora da soma de 

atestados foi descaracterizada pela unidade técnica, ante a constatação de que, 

além de o edital não ter vetado esse somatório, tal hipótese foi considerada pela 

comissão de licitação quando da análise das propostas (fls. 1652/1655). 

Ademais, é de se ver que não se trata de uma regra absoluta, pois sua aplicação 

dependerá da análise do objeto licitado. Vejam-se a respeito as lições de Marçal 

Justen Filho (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos – 

9a ed. p. 322: 

“A qualificação técnico operacional consiste na execução anterior de objeto 

similar àquele licitado. Ora, isso significa que a identidade do objeto licitado é 

que determina a possibilidade ou não de somatório. [...] Muitas vezes a 

complexidade do objeto deriva de certa dimensão quantitativa. Nesses casos, 

não terá cabimento o somatório de contratações anteriores. 

  

 7. No caso concreto, o objeto licitado referia-se ao fornecimento de 20.000 (vinte 

mil) refeições diárias. É razoável supor que o fornecimento de tal quantidade 

demande capacidade operacional diversa daquela necessária, por 

exemplo, para o fornecimento de 1000 (mil) refeições. Ou seja, a simples 

soma de atestados referentes a diversos fornecimentos de menor monta, 

principalmente se não forem prestados simultaneamente, pode não 

atender aos interesses da Administração.” (Acórdão nº 2.079/2005 – TCU - 

1ª Câmara., rel. Min. Marcos Bemquerer Costa) (grifos nossos) 

 

Um dos casos mais explícitos de aceitação inconteste da exigência de quantitativos 

mínimos pode ser observada no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que 

chegou a sumular os percentuais que podem ser exigidos dos licitantes, como 

comprovação de qualificação técnica. Assim, a Súmula n.º 24 daquela E. Corte 

apregoa: 

 

“SÚMULA Nº 24 - Em procedimento licitatório, é possível a exigência de 

comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 

da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestados 
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fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes, admitindo-se a imposição 

de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde que 

em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução 

pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado”. 

 

Em corroboração, a útil explanação de Carlos Ari Sundfeld: 

  

O edital pode, como condição da aceitação do atestado, exigir que ele se refira 

a obras ou serviços com certa dimensão. Se a licitação se destina a contratar a 

construção de obra gigantesca, seria irracional considerar qualificada para 

realizá-la uma empresa que só houvesse enfrentado obras diminutas. Daí a 

atuação anterior do licitante, que demonstra sua capacidade técnico-

operacional, dever ter sido adquirida em obra com dimensão compatível com a 

posta em licitação.1  

  

Assim, resta mais do que comprovado que a regra impugnada além de legal, está 

em estrita conformidade com os entendimentos jurisprudenciais e que, como já 

exaustivamente comprovado, a exigência de pelo menos um atestado com 

quantitativo mínimo visa apenas garantir ao Município que o licitante prestou os 

serviços em volume minimamente compatível à complexidade (vulto) do objeto in 

situ. 

  

Do mesmo, é equivocada a alegação da Recorrente de que haveria ilegalidade na 

alínea a.6 do subitem 14.2.3 do edital que prevê: “Não será(ão) aceito(s) atestado(s) 

de capacidade técnica emitido(s) pelo próprio licitante”. 

  

Como acima disposto, não será aceito atestado de capacidade técnica emitido pelo 

próprio licitante a seu favor. Convém esclarecer que a “autoatestação”, que seria um 

licitante emitir atestado de capacidade técnico-operacional em benefício próprio não 

está prevista em lei e, portanto, não será aceita nesta licitação. Por esta razão, consta 

a vedação disposta na alínea a.6 do subitem 14.2.3 do edital. 

  

                                                           
1 Licitação e contrato administrativo. 2 ed.. São Paulo: Malheiros: 2005, p.126. 
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Cumpre destacar o entendimento contido no Acórdão nº 608/2005 do TCU quanto à 

possibilidade de aceite de atestado de capacidade técnica exarado pelo próprio 

licitante: 

  

“Conclusão 

 

101. Da análise procedida nos autos, é possível concluir que: 

 

a) a obra paradigma da atestação, denominada condomínio ‘Mansão le Mirage’, 

era de propriedade da empresa Life Climatização Ltda, conforme comprova a 

escritura de incorporação cuja cópia consta nos autos. Todavia, como é comum 

nas incorporações, trata-se de dominação temporária, até que se venda 

definitivamente as unidades a terceiros. Portanto, não se enquadra no conceito 

do Confea, de que a obra deveria ser construída ‘para si mesmo’ ou para ‘uso 

próprio’; 

 

b) os elementos juntados (contas telefônicas e de fornecimento de energia 

elétrica), não são suficientes para comprovarem a propriedade definitiva ou uso 

da edificação ou parte dela pela empresa Life Climatização Ltda.; 

 

c) a comprovação de uso de uma das unidades pela ‘sócia’ da empresa Life não 

é suficiente para dar legitimidade à auto-atestação, visto que esta, tendo 

responsabilidade distinta da responsabilidade da empresa, não subscreve o 

atestado. E, ainda que o subscrevesse, como dona da empresa, não refugiria ao 

problema ético da atestação em interesse próprio; 

 

d) os órgãos de fiscalização profissional não tem competência para decidir sobre 

aspectos da licitação nem responsabilidade sobre o teor e autenticidade dos 

atestados que certifica, conforme alertado no próprio texto da certificação e 

confirmado pelo Sr. Presidente do Confea e pela jurisprudência da Justiça 

Federal; 

 

e) a Lei de licitações busca efeito probante ao atestado de capacidade 

técnica, dando feição de testemunha ao seu fornecedor, sendo, para isso, 

indispensável o princípio da alteridade, portanto, é tecnicamente 

impossível a aceitação de um atestado emitido por uma empresa para si 

mesma; 
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f) a atestação em proveito próprio atinge a ética, ferindo a legitimidade, objeto de 

fiscalização do controle externo, devendo o ato ser impugnado pelo TCU. [...]” 

(destacamos) 

(TCU – REPR: 00323320049, Relator: GUILHERME PALMEIRA, Data de 

Julgamento: 18/05/2005) 

  

 

Lado outro, não há qualquer vedação no edital quanto à apresentação de atestados 

emitidos por empresas do mesmo grupo econômico. Permissa vênia, não há a 

omissão alegada pela Recorrente. O edital deve apenas prever o que não será aceito, 

não sendo razoável que conste todas as possibilidades de atestados que serão 

aceitos, lembrando, contudo, que o Pregoeiro poderá realizar, conforme disposto na 

legislação, diligências sempre que julgar necessário, para verificar a veracidade do 

atestado e das informações ali constantes. 

  

Pelo exposto, não há que se falar em qualquer ilegalidade ou omissão na alínea a.6 

do subitem 14.2.3 do edital”. 

  
Diante do Parecer supratranscrito, julgo improcedente a impugnação neste quesito. 

 

 

3.13. DO TESTE DE CONFORMIDADE – SUPOSTA INCONGRUÊNCIA DOS ITENS 13.4.9 DO 

EDITAL: 

 

Em síntese, a Recorrente alega que “o item 13.4.9.8 dispõe que no Teste de Conformidade será 

disponibilizada massa de dados para importação para realizar integração de sistemas. Contudo, 

no item 13.4.9.9 há clara previsão que as integrações não serão testadas durante a apresentação 

do sistema”. Diante disto, afirma que os referidos subitens são contraditórios.  

 

Realizada consulta junto à Comissão Técnica Especial, designada por meio da Portaria nº 

038/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SMPOG, esta exarou 

o seguinte Parecer (documento constante nos autos): 

 

“Os subitens 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. 
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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. 

 

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 não haver incongruência entre os subitens. Desta 

forma, o pedido da impugnante não merece prosperar.” 

 

Diante do Parecer supratranscrito, julgo improcedente a impugnação neste quesito. 

 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Em conformidade com o Parecer exarado pela Comissão Técnica Especial, designada por meio 

da Portaria nº 038/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - 

SMPOG, conheço da impugnação apresentada pelo Impugnante Zetrasoft Ltda., para, no mérito, 

negar-lhe provimento, mantendo o edital impugnado em seus exatos termos. 

 

Belo Horizonte, de 11 de janeiro de 2021. 

 

 

 

Wanice Beatriz de Lima 

Pregoeira  
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