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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: Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde 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 “no presente certame a Administração determinou que o software a ser disponibilizado tenha 

mais de 53 (cinquenta e três) requisitos. Ocorre que Instrumento Convocatório exige para que a 

empresa seja classificada no certame deve submeter o seu software a uma Teste de 

Conformidade onde deve apresentar 100% dos requisitos obrigatórios, conforme a alínea “a” do 

item 13.4.8.1. do Edital, o que torna o certame altamente restritivo, ferindo as disposições do art. 

3o da Lei no 8.666/93”; 

 

1.1. “Para que as demais empresas do mercado possam participar terão que desenvolver 

praticamente um software sob medida para a Prefeitura de Belo Horizonte somente para 

este certame, haja vista que os itens obrigatórios são bastante específicos. Para isto, as 

demais empresas do certame terão que mobilizar toda as suas equipes técnicas e contratar 
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mais desenvolvedores, ONERANDO DE FORMA INDEVIDA A PARTICIPAÇÃO DOS 

DEMAIS LICITANTES”; 

 

1.2. Que “uma exigência de 100% de requisitos obrigatórios, além de restringir a competição, 

pode denotar, ainda que de forma não intencional, que o certame esteja direcionado a 

alguma solução já pronta, visto que o entendimento do TCU é no sentido de que o 

detalhamento excessivo da especificação técnica indica direcionamento de licitação”; 

 
1.3. “Assim, se faz necessário que se defina um percentual de aprovação razoável, como 75% 

de atendimento, por exemplo, dos requisitos obrigatórios para obter a provação, tornando 

assim o certame possível as demais empresas do mercado, atendendo com plenitude o 

Princípio da Competitividade”. 

 

2) Que o subitem 13.4.7.1 do edital “exige que a empresa apresente todos os requisitos obrigatórios 

 no exíguo prazo de 5 (cinco) cinco úteis dias”, e que “embora já dito antes nesta peça, a 

customização de software exclusivo para a Administração Licitante só para participar do certame 

licitatório por si só já é extremamente restritiva, e que esta esteja pronta no prazo de 05 (cinco) 

dias torna o certame muito dificil para quem não tenha o software já pronto antes da realização 

do certame”; 

 

2.1. “Se faz necessário ponderar que atualmente, devido a pandemia do COVID 19, houve uma 

drástica redução de vôos, o que dificulta o deslocamento até Belo Horizonte, sendo 

importante a designação de um prazo mais dilatado para tal, não acarretando em qualquer 

prejuízo à Administração Municipal”; 

 

2.2. Que “o mais adequado é a Administração estabelecer um prazo razoável de 15 (quinze) dias 

úteis, o que tornará o certame competitivo e possibilitará a Administração avaliar a empresa 

classificada em primeiro lugar de forma adequada, verificando se fato esta terá condições 

de entregar o produto que tanto almeja a Administração”; 

 

2.3. Que “o Edital também não prevê a possibilidade de concessão de prazo para ajustes na 

amostra, como orienta o Manual de Pregão Eletrônico do TCU: (...)”; 

 

 2.3.1. Que “pode ocorrer durante a Teste de Conformidade que o Licitante possua 

interpretação dos requisitos diferente a da Comissão ou que por conta de tantos 

requisitos, alguns tenham passado desapercebido. Aliás, vale lembrar que estará sob 
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análise um software, que pode ser devidamente customizável e ajustado caso tenha 

alguma falha apontada na Teste de Conformidade”. 

 

2.4. Assevera que “a manutenção das condições previstas originalmente no Edital, no que 

concerne ao prazo para apresentação e ausência de possiblidade de ajuste no software, 

mostrar-se-á ilegal de forma flagrante, haja vista que para o cumprimento de tão 

desproporcional e desarrazoado prazo, seria necessário que o licitante já tenha 

desenvolvido o software antes mesmo de sagrar-se vencedor”; 

 

2.5. “Portanto, solicita-se que o prazo seja designado no item 13.4.7.1. seja dilatando e que se 

possibilidade, com regras e prazos, para o ajuste nas amostras, o que desde já se requer” 

(SIC). 

 

3) Requer a procedência da impugnação e a alteração do edital. 

 

Resumidamente, são as alegações da Impugnante. 

 

 

3 DO MÉRITO:  

 

3.1. DOS REQUISITOS FUNCIONAIS DO SISTEMA – DA SUPOSTA EXIGÊNCIA INTEGRAL 

DOS REQUISITOS EM TESTE DE CONFORME – DA SUPOSTA RESTRIÇÃO À 

COMPETITIVIDADE 

 

Em síntese, a Impugnante alega que no teste de conformidade devem ser exigidas apenas “as 

funcionalidades básicas para demonstrar que a empresa licitante possui um software voltado para 

gerenciamento de adesões, ficando as demais especificidades a serem implantadas no decorrer da 

execução dos serviços”.  

 

A empresa afirma ainda que “a Administração determinou que o software a ser disponibilizado tenha 

mais de 53 (cinquenta e três) requisitos. Ocorre que Instrumento Convocatório exige para que a 

empresa seja classificada no certame deve submeter o seu software a uma Teste de Conformidade 

onde deve apresentar 100% dos requisitos obrigatórios, conforme a alínea “a” do item 13.4.8.1. do 

Edital, o que torna o certame altamente restritivo, ferindo as disposições do art. 3o da Lei no 

8.666/93”. 
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Realizada consulta junto à Subsecretaria de Gestão de Pessoas, Órgão Demandante, esta exarou 

o seguinte Parecer (documento constante nos autos): 

 

“O pedido não deve prosperar. 

 

Os serviços ora licitados contemplam todas as atividades inerentes à execução do 

objeto, que estão pormenorizadas no Projeto Básico, Anexo I do edital de licitação, 

contemplam, resumidamente: a gestão do atendimento aos agentes públicos, na 

adesão aos planos de saúde e odontológicos credenciados, inclusão de grupo familiar, 

movimentação ou cancelamento, com oferta de Central de Atendimento, para 

atendimento presencial e remoto (website, chat, email, call center) com a 

disponibilização de sistema web para o gerenciamento desses processos 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; e ainda a gestão operacional, financeira e estratégicas das informações dos 

planos; monitoramento do consumo dos serviços, faturamento, cobrança, controle da 

inadimplência e acompanhamento dos contratos de credenciamento; controle da 

sinistralidade dos contratos, e oferta de ferramenta de Business Intelligence para a 

gestão estratégica, monitoramento e controle.  

 

Quanto aos requisitos de sistema definidos no edital, cabe esclarecer: 

 

Entre os requisitos exigidos estão itens de segurança para atender aos pilares que um 

sistema de informação deve conter: confiabilidade, segurança e integridade. Já nos 

requisito de integração com a folha de pagamento são exigidos de acordo com a regra 

vigente do município que prevê que todos os valores de plano de saúde tem que ser 

descontados em folha de pagamento e por isso devem fazer o uso da margem 

consignável para saber o limite de desconto para o agente público, conforme previsto 

na legislação municipal, e por fim, para os requisitos que são voltados para a gestão do 

plano e as formas de comportamento de sistema são solicitados apenas regras básicas 

como vinculação de dependentes aos titulares e aplicação de subsídio, que no entanto, 

não se configura como algo inovador, visto que boa parte das instituições públicas e até 

mesmo empresas privadas, operam com subsídio total ou parcial, na concessão de 

benefícios para seus colaboradores, bem como, com a exigência de cadastros de dados 

básicos para que as regras de cálculo funcionem corretamente. 
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Reiteramos que as funcionalidades requisitadas de forma nativa ou parametrizável são 

itens básicos que os sistemas voltados para o objeto em comento devem conter e cujas 

parametrizações não destoam significativamente entre os eventuais contratantes, haja 

vista que a maior parte das regras de funcionamento destes sistemas são estabelecidas 

a partir de normas básicas e gerais, devendo apenas adaptar-se ao regramento do ente 

contratante, em função de seu ordenamento jurídico para a concessão dos benefícios. 

 

É verdade que todos os requisitos deverão ser atendidos, entretanto, em tempo de 

projeto. Não é verdade que o edital está cobrando 100% dos requisitos no teste de 

conformidade, pois conforme previsto no 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. 

  

Para a apresentação em teste é solicitado 75% dos requisitos funcionais apresentados 

no Anexo III, sendo que os 25% restantes podem ser customizáveis durante a prestação 

do serviço conforme os parâmetros estabelecidos no subitem 13.3.5.3 supra. 

 

Importante destacar que os requisitos definidos como obrigatórios para fins de teste, 

conforme planilha de requisitos constantes do Anexo III do edital, compõem um 

percentual dos requisitos totais. 

 

Na listagem constante do Anexo III, estão elencados 53 requisitos funcionais, dos quais 

40 estão definidos como obrigatórios, portanto, apenas 75% dos requisitos funcionais 

deverão ser comprovados em teste, visto que 25% podem ser customizáveis, ou seja, 

a empresa contratada poderá desenvolver em tempo de projeto, nas formas e prazos 

definidos no edital. 

 

Importante destacar também que o serviço ora licitado visa dar continuidade à gestão 

dos benefícios, já em curso, e cujas atividades não podem ser interrompidas. Devido à 

sensibilidade e abrangência do serviço prestado e visando a sua manutenção, a fim de 

que sejam evitados prejuízos ao interesse público, notadamente a suspensão dos 

benefícios dos servidores usuários dos planos de saúde e/ou odontológico, demais 
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serviços de consignação contratados pelos beneficiários, o que poderia ocasionar ações 

judiciais contra a Administração Pública. E portanto, para garantir a efetiva continuidade 

dos serviços, não se pode na licitação deixar de exigir condições básicas para o pleno 

atendimento ao objeto, apenas sob o pretexto de garantir a isonomia de condições aos 

licitantes. 

 

Ora, o que se busca é o atendimento ao interesse público e para tanto a Administração 

deve descrever o que precisa e as exigências que assegurem que estará de fato diante 

da proposta mais vantajosa e, contudo, viável para os que se interessam e demonstram 

ter condições de atender à contratação pretendida. 

 

Sobre o tema é apropriado o ensinamento de MARÇAL JUSTEN FILHO: 

 

“O direito de licitar, ainda que abstrato, não é absoluto. É um direito condicionado, 

também na acepção definida pela doutrina processualista. O direito de licitar se 

subordina ao preenchimento de certas exigências, previstas na lei e no ato 

convocatório. Essas exigências se referem quer à pessoa do licitante quer à 

proposta por ele formulada. A Lei e o ato convocatório estabelecem certos requisitos 

como indispensáveis para a disputa. A esses requisitos podemos denominar de 

condições do direito de licitar. No plano não jurídico, qualquer pessoa pode ter 

interesse (de fato) em formular proposta de contratação à Administração Pública. O 

próprio interesse público exige que somente sejam consideradas propostas de 

contratação formuladas por quem esteja em condições de executar 

satisfatoriamente a proposta formulada. Como visto, o princípio da igualdade não 

significa que a Administração Pública possa aceitar proposta formulada por quem 

não detenha condições de sua execução. Juridicamente, apenas é titular de direito 

de licitar aquele que evidenciar condições de satisfazer as necessidades públicas e 

preencher os requisitos previstos na lei e no ato convocatório.” 

 

Diante do exposto, reafirmamos que as exigências não se constituem em especificações 

excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, o Município de Belo Horizonte - MBH está 

se resguardando técnica e legalmente para lograr êxito no processo licitatório, pois os 

requisitos constantes no edital do certame são objetivos e básicos diante das 

necessidades do MBH, de modo que o pedido da impugnante não deve prosperar, 

devendo ser mantidas as previsões editalícias.” 
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Frente ao Parecer exarado pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas, julgo improcedente a 

Impugnação neste quesito. 

 

3.2. DO SUPOSTO EXÍGUO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE CONFORMIDADE 

 

Em síntese, a Impugnante alega que “a manutenção das condições previstas originalmente no 

Edital, no que concerne ao prazo para apresentação e ausência de possiblidade de ajuste no 

software, mostrar-se-á ilegal de forma flagrante, haja vista que para o cumprimento de tão 

desproporcional e desarrazoado prazo, seria necessário que o licitante já tenha desenvolvido o 

software antes mesmo de sagrar-se vencedor”. 

 

Realizada consulta junto à Subsecretaria de Gestão de Pessoas, Órgão Demandante, esta exarou 

o seguinte Parecer (documento constante nos autos): 

 

“O pedido não deve prosperar. 

 

Primeiramente, destacamos que o edital de licitação em tela encontra-se amplamente 

divulgado desde 17 de setembro de 2020. Ou seja, a empresa, teve acesso a todas as 

informações e condições necessárias para se adequar há quase seis meses, no caso 

do sistema nativo do licitante interessado não estivesse no formato mínimo exigido no 

Edital para a realização dos testes. Salientamos ainda, que o MBH sempre esteve à 

disposição para dirimir quaisquer dúvidas das empresas 

 

Considerando que o prazo para questionamentos/pedidos de esclarecimentos já se 

exauriu e até o momento a impugnante não apontou nenhuma dúvida em relação aos 

requisitos a serem comprovados no teste de conformidade, não faz sentido suscitar a 

necessidade de dilatação do prazo para realização do mesmo, tampouco a concessão 

de nova oportunidade para sua apresentação, alegando uma possível “interpretação” 

equivocada dos requisitos. A falta de tais apontamentos, já comprova que todos foram 

descritos de forma clara e objetiva, não gerando margens para dúvidas. 

 

Em relação à alegação de que alguns requisitos possam passar desapercebidos, cabe 

ressaltar que a empresa, para participar do certame, deve ler o edital com a devida 

acuidade para verificar todas as exigências previstas, não sendo plausível suscitar uma 

possível desídia em sua análise para solicitar um prazo maior para realização do teste 

de conformidade.  
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Destacamos que considerando o número de requisitos a serem avaliados, entendemos 

que o prazo de 5 dias úteis é perfeitamente exequível para realizar um Teste de 

Conformidade de qualidade, pois não trata-se aqui de tempo para desenvolvimento ou 

customização e sim para a apresentação. 

 

13.4.7.1. A licitante em avaliação terá um prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 

primeiro dia útil seguinte à convocação da CPL, para preparar um(a) piloto/amostra 

do produto, contendo todas as informações necessárias, de acordo com as 

atividades dos processos definidos pela Contratante, deixando-o em plenas 

condições operacionais de avaliação. (grifos nossos) 

 

Não obstante, caso seja comprovado que por força maior, não seja possível realizar o 

teste de conformidade no prazo de 5 dias úteis, conforme previsto no edital do certame, 

o MBH avaliará a possibilidade de ampliar o prazo de execução para garantir a 

segurança sanitária e a qualidade do teste, sem prejuízo para a empresa licitante 

classificada, bem como para o Município. Cabe ressaltar, que tal prorrogação somente 

será acatada se as razões apresentadas pela empresa forem devidamente 

comprovadas e consideradas pertinentes”. 

 

Frente ao Parecer exarado pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas, julgo improcedente a 

Impugnação neste quesito. 

 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Em conformidade com o Parecer exarado pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria 

Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SMPOG, conheço da impugnação apresentada 

pela empresa Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda., para, no mérito, negar-lhe provimento, 

mantendo o edital impugnado em seus exatos termos. 

 

 

Belo Horizonte, de 12 de abril de 2021. 

 

 

Wanice Beatriz de Lima 

Pregoeira  
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