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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: Questionamento aos termos do edital. 

REQUERENTE: Zetrasoft Ltda. 

 

 

No dia 01/03/2021, a empresa Zetrasoft Ltda. enviou pedidos de esclarecimentos referentes ao 

edital do pregão eletrônico nº 039/2020, os quais foram encaminhados para análise da 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e 

Gestão - SMPOG, tendo esta respondido aos aludidos esclarecimentos que abaixo transcrevo 

(documento constante nos autos): 

 

 

QUESTIONAMENTO 01: Em relação ao subitem 10.1.1 do edital, a empresa questiona:  

 

“a) Nosso entendimento é de que o valor global corresponde a multiplicação do valor unitário 

proposto vezes a estimativa de vidas mensal (85.229) vezes 12 (doze) meses. Nosso entendimento 

está correto? 

 

RESPOSTA: ‘O valor global da prestação do serviço deverá conter todos os custos inerentes à 

prestação do serviço, conforme obrigações previstas no edital e seus respectivos anexos”; 
 

 

“b) Há algum valor máximo para a proposta inicial? Caso positivo, qual é o valor máximo?” 
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RESPOSTA: “Não há um valor máximo para o envio da proposta inicial. Ressaltamos, contudo, que 

somente será declarada vencedora do certame a empresa que ofertar um preço que esteja dentro 

do praticado no mercado e de acordo com o preço constante da pesquisa de preços”. 

 

“c) Ou qualquer proposta inicial será aceita?” 

 

RESPOSTA: “Qualquer proposta inicial será aceita para o início da etapa de lances, desde que 

atenda a todas exigências editalícias, em especial as previstas no item 10 do edital.  Em relação ao 

preço a ser declarado vencedor, pedimos que a empresa leia a resposta “b” deste questionamento”.  

 

 

QUESTIONAMENTO 02: Em relação ao subitem 13.4.9.4 do edital, a empresa cita a resposta dada 

sobre o tema em questionamento feito anteriormente pela mesma e alega: 

 

“a) Como o objeto do presente Pregão trata-se de disponibilização de sistema web e como o item 

13.4.3 solicita que a licitante forneça “todos os insumos necessários à análise da solução 

apresentada, tais como acesso à rede”, ocorrendo a hipótese prevista no subitem 13.4.9.4, 

entendemos que a resposta ao esclarecimento afirma que a licitante irá fornecer todos os insumos 

para conexão com a rede de internet externa, inclusive para que a licitante interessada possa 

comprovar integração entre sistemas reais por meio de links de integração de produção – item 28 

do Teste de Conformidade de produção (mesmo que o item do teste de conformidade não seja 

obrigatório) e que todos os insumos ficarão retidos pela PBH. Nosso entendimento está correto?” 

 

RESPOSTA: “Não. O entendimento está incorreto, uma vez que foi afirmado na resposta 

supracitada que “a licitante deverá fornecer todos os insumos necessários para configurar uma 

rede local (...) sem acesso à rede externa (web). 

Está incorreto afirmar que a licitante deve “comprovar integração entre sistemas por meio de links 

de integração”, uma vez que as integrações não serão testadas, ou seja, não serão alvo do teste 

de conformidade. 

E ratificamos a informação prestada no esclarecimento anterior: ocorrendo a hipótese prevista no 

subitem 13.4.9.4 do edital, os equipamentos ficarão retidos, sem acesso à rede externa, e sem 

possibilidade de qualquer alteração no piloto em avaliação”. 
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“b) Entendemos ainda que a utilização do servidor web no próprio computador (localhost) não deve 

ser adotada para o Teste de Conformidade, uma vez que qualquer (i) alteração no produto é de fácil 

manipulação no momento da apresentação para atender os requisitos e (ii) que requisitos 

obrigatórios do teste de conformidade devem estar disponíveis de imediato na aplicação com versão 

web em produção. Nosso entendimento está correto?” 

 

RESPOSTA: “A licitante convocada para a realização do teste de conformidade, deverá fornecer 

todos os equipamentos necessários para configuração de uma rede local sem acesso à rede 

externa (web), pois todos os testes serão realizados neste ambiente que será montado sem acesso 

ao mundo externo. 

 

Conforme descrito no subitem 13.4.7.3.1. do edital: “Não serão permitidas alterações no código 

fonte da aplicação. Serão permitidas apenas alterações e parametrizações em arquivos de 

configuração e banco de dados.” 

 

 

QUESTIONAMENTO 03: Em relação ao subitem 2.1.10.1 do Anexo I – Projeto Básico, a empresa 

cita as repostas dadas sobre o tema em questionamentos feitos anteriormente pela mesma e alega: 

 

“Após análise das respostas e considerando as afirmações que “o sistema de gestão das 

consignações deve ser capaz de receber as linhas relativas aos valores de descontos de planos de 

saúde e/ou odontológicos, para que esses dados sejam transmitidos para o processamento em 

folha de pagamento” e que a contratada do sistema de gestão de benefício deverá realizar o “envio 

mensal para o sistema 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” confrontamos com a resposta do 

esclarecimento no item no. 1 da licitante interessada QUALIREDE, em que explica que o sistema 

da contratada de gestão de benefício “deverá ser capaz de diferenciar, por meio das definições de 

verbas: o tipo de plano, a operadora correspondente e a condição de beneficiário (verbas distintas 

para titular e para cada dependente do grupo familiar cadastrado). 

(...) 

Questiona-se: 

a) Entendemos que o sistema de gestão de benefício de plano de saúde deverá realizar envio 

mensal para o sistema de consignações contratado pela PBH, das informações de movimentação 

financeira: dados dos beneficiários e respectivas verbas relativas aos benefícios, linhas essas 

constando dados de verbas distintas para titular e para cada dependente do grupo familiar 
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cadastrado para o sistema de gestão das consignações transmitir para o processamento em folha 

de pagamento. Nosso entendimento está correto?” 

 

RESPOSTA: “O entendimento está correto”.  

 

 

QUESTIONAMENTO 04: Em relação aos subitens 5.1 e 5.2. da Cláusula Quinta: Do Reajuste - da 

Minuta Contratual, a empresa questiona: 

 

“a) Entendemos que, caso o contrato seja prorrogado após os 12 meses de vigência, a Contratada 

poderá automaticamente aplicar o reajuste do valor pelo IPCA, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro da proposta original, com base no art. 65 da Lei no 8.666/93. Nosso 

entendimento está correto?” 

 

RESPOSTA: “Não. O entendimento da empresa não está correto. A redação da cláusula 5.2 afasta 

a possibilidade de reajuste automático, o reajuste deve ser solicitado pela contratada, nos prazos e 

condições descritos na cláusula”. 

 

 

QUESTIONAMENTO 05: 

“ 1) ITEM 13.3.4 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA (Página 
10)  

   

 

 
 

Constata-se através do item colacionado, que a licitante deverá apresentar 

“a  discriminação da solução ofertada”. Questiona-se:  

 

a) Poderiam nos esclarecer como seria a apresentação do item 13.3.4?   
 

b) Seria um documento anexo à proposta?” 
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RESPOSTA: Deve ser apresentado documento anexo à proposta constando as informações 

conforme indicação do subitem 13.3.4 do edital. 

 

2) ITEM 13.3.5 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA (Página 
10)  

   

 

 
 
Constata-se através do item colacionado, que a licitante deverá apresentar a Planilha 

do  Anexo III preenchida. Questiona-se:  

 

a) A planilha deverá ser preenchida com as palavras “ATENDIDO DE FORMA 

NATIVA”,  “PARAMETRIZÁVEL” ou “CUSTOMIZÁVEL”? Ou deverá ser preenchida com as 

palavras “SIM” ou  “NÃO”?  

 
RESPOSTA: “A planilha deverá ser preenchida com as palavras “ATENDIDO DE FORMA 

NATIVA”,  “PARAMETRIZÁVEL” ou “CUSTOMIZÁVEL”.” 

 

3) ITEM 10 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO (Página 5)  

  

 
Constata-se através do item colacionado, que a licitante deverá inserir no sistema 

sua  proposta inicial do valor global. Questiona-se:  
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a) Nosso entendimento é de que o valor global corresponde a multiplicação do 

valor  unitário proposto vezes a estimativa de vidas mensal (85.229) vezes 12 (doze) meses. 

Nosso  entendimento está correto?  

 
RESPOSTA: O valor global da prestação do serviço deverá conter todos os custos inerentes à 

prestação do serviço, conforme obrigações previstas no edital e seus respectivos anexos. 

 
 

b) Há algum valor máximo para a proposta inicial? Caso positivo, qual é o valor 

máximo? c) Ou qualquer proposta inicial será aceita?  

RESPOSTA: Não há um valor máximo para o envio da proposta inicial. Ressaltamos, contudo, que 

somente será declarada vencedora do certame a empresa que ofertar um preço que esteja dentro 

do praticado no mercado e de acordo com o preço constante da pesquisa de preços. 

 

4) ITEM 13.4.9.4 – DISPOSIÇÕES GERAIS DO TESTE DE CONFORMIDADE (Página 

13) 

 

O item supracitado foi questionado no 2º Pedido de Esclarecimentos encaminhado 
pela  ZETRASOFT. Veja-se pergunta e resposta:  

 

Assim, tendo em vista a resposta da r. Pregoeira e Equipe de Apoio, questiona-se:  
a) Como o objeto do presente Pregão trata-se de disponibilização de sistema web e 

como  o item 13.4.3 solicita que a licitante forneça “todos os insumos necessários à análise da 
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solução  apresentada, tais como acesso à rede”, ocorrendo a hipótese prevista no subitem 

13.4.9.4,  entendemos que a resposta ao esclarecimento afirma que a licitante irá fornecer todos 

os insumos para  conexão com a rede de internet externa, inclusive para que a licitante 

interessada  possa comprovar integração entre sistemas reais por meio de links de integração de 

produção – item 28 do Teste de Conformidade de produção (mesmo que o item do teste de 

conformidade não seja  obrigatório) e que todos os insumos ficarão retidos pela PBH. Nosso 

entendimento está correto?  

 
RESPOSTA: Não. O entendimento está incorreto, uma vez que foi afirmado na resposta 

supracitada que “a licitante deverá fornecer todos os insumos necessários para configurar uma 

rede local (...) sem acesso à rede externa (web).” 

Está incorreto afirmar que a licitante deve “comprovar integração entre sistemas por meio de links 

de integração”, uma vez que as integrações não serão testadas, ou seja, não serão alvo do teste 

de conformidade. 

E ratificamos a informação prestada no esclarecimento anterior: ocorrendo a hipótese prevista no 

subitem 13.4.9.4 do edital, os equipamentos ficarão retidos, sem acesso à rede externa, e sem 

possibilidade de qualquer alteração no piloto em avaliação. 

 

 

b) Entendemos ainda que a utilização do servidor web no próprio computador 

(localhost)  não deve ser adotada para o Teste de Conformidade, uma vez que qualquer (i) 

alteração no produto é  de fácil manipulação no momento da apresentação para atender os 

requisitos e (ii) que requisitos  obrigatórios do teste de conformidade devem estar disponíveis de 

imediato na aplicação com versão  web em produção. Nosso entendimento está correto?  

 
RESPOSTA: A licitante convocada para a realização do teste de conformidade, deverá fornecer 

todos os equipamentos necessários para configuração de uma rede local sem acesso à rede 

externa (web), pois todos os testes serão realizados neste ambiente que será montado sem acesso 

ao mundo externo. 

Conforme descrito no subitem 13.4.7.3.1. do edital: “Não serão permitidas alterações no código 

fonte da aplicação. Serão permitidas apenas alterações e parametrizações em arquivos de 

configuração e banco de dados.” 
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5) ITEM 2.1.10.1 – ANEXO I – PROJETO BÁSICO – LEI 8666/93 (Página 27)  

 

 

 

Questiona-se:  

 
a) Entendemos que o sistema de gestão de benefício de plano de saúde deverá realizar  envio 

mensal para o sistema de consignações contratado pela PBH, das informações de 

movimentação  financeira: dados dos beneficiários e respectivas verbas relativas aos benefícios, linhas 

essas  constando dados de verbas distintas para titular e para cada dependente do grupo familiar 

cadastrado  para o sistema de gestão das consignações transmitir para o processamento em folha de 

pagamento.  Nosso entendimento está correto?  

RESPOSTA:  O entendimento está correto. 
 

 

6) CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE (MINUTAS CONTRATUAIS)  

Questiona-se: a) Entendemos que, caso o contrato seja prorrogado após os 12 meses de 

vigência, a  Contratada poderá automaticamente aplicar o reajuste do valor pelo IPCA, 

objetivando a manutenção  do equilíbrio econômico-financeiro da proposta original, com base 

no art. 65 da Lei nº 8.666/93. Nosso  entendimento está correto?  

 

RESPOSTA: Não. O entendimento da empresa não está correto. A redação da cláusula 5.2 

afasta a possibilidade de reajuste automático, o reajuste deve ser solicitado pela contratada, 

nos prazos e condições descritos na cláusula”. 

 

Tendo sido prestados os devidos esclarecimentos, informo que o edital será mantido em seus 

exatos termos.  

 

Belo Horizonte, de 07 de abril de 2021. 

 

 

Wanice Beatriz de Lima 

Pregoeira  


