
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO SUAIE/SMDE Nº 01/2017 

 

Valor total previsto: Não há transferência de recursos financeiros 

Tempo de vigência: 01/01/2018 a 31/12/2022 

 

JUSTIFICATIVA 

A Subsecretaria de Assuntos e Investimentos Estratégicos (SUAIE) da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, conforme artigo 10 do Decreto Municipal 16.679/17, tem como 

um de seus objetivos viabilizar e criar oportunidades locais de negócios, por meio do estímulo 

à atração de investimentos e da instalação de novos empreendimentos na cidade. Além disso, 

a SUAIE tem por atribuição promover, fomentar e apoiar ações e atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (PD&I) no ecossistema de TI de Belo Horizonte, a partir da 

produção, geração e aplicação de conhecimentos tecnológicos e científicos e disseminação de 

novas tecnologias. 

A execução de um projeto específico, voltado para o desenvolvimento do ecossistema de TI 

em Belo Horizonte representa, portanto, não apenas a realização do eixo “fomento à pesquisa 

e à inovação”, que compõe a missão institucional da Secretaria, mas também representa a 

efetivação de uma ação ativa e promotora do desenvolvimento econômico da cidade, 

oportunizando a geração de emprego e renda, via instalação, no município, de novos 

empreendimentos, de cunho tecnológico e dinâmico, alinhados às tendências econômicas 

contemporâneas. 

Um projeto com este escopo envolve as seguintes áreas de atuação principal:  

• Geração de negócios, empreendimentos e atração de investimentos no setor de TI; 

• Estímulo e apoio a ações voltadas para inovação e para o contexto de Smart Cities;  

• Fomento à pesquisa e ao desenvolvimento de soluções para demandas do setor 

público e para melhorias do ecossistema de TI em Belo Horizonte;  

• Promoção da cultura de inovação por meio de capacitação de servidores, 

colaboradores, parceiros e empresas de base tecnológica, via aceleração e incubação.    

Assim sendo, para que um projeto desta natureza se concretize, é necessário estabelecer 

parceria com as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, em razão 

da capacidade, economicidade e expertise que tais entidades externas possuem, haja vista que 

o Poder Público municipal não possui capacidade técnica, operacional, financeira e de pessoal 

para a execução direta deste projeto em toda sua extensão.  

 

Critérios mínimos de seleção 

1) Como critério inicial de seleção, foi estabelecido que as eventuais candidatas à execução do 

projeto devem ter sede em Belo Horizonte, bem como devem operar no território do 



Município. A razão deste critério é fortalecer o ambiente local de negócios, por meio da 

retenção e enraizamento do conhecimento, investimentos, intelectos e empreendimentos no 

território de Belo Horizonte, criando uma sinergia com o ecossistema local de TI e inovação já 

em desenvolvimento na cidade.  

É um critério que está alinhado e coerente com as atribuições da SUAIE, já apontadas acima, 

de desenvolver a economia local, atraindo investimentos e fomentando a PD&I. Ademais, por 

um aspecto lógico, a entidade parceira deve ter sua estrutura e suas instalações no próprio 

território municipal, sob pena do projeto se tornar inócuo caso a entidade executora esteja 

fora da cidade, visto que o desenvolvimento integrado e sinérgico do ecossistema de TI belo-

horizontino, objetivo central do projeto, dependem da presença da entidade no município, 

para acompanhar, monitorar, executar e implementar todas as ações previstas no plano de 

trabalho. 

2) Em segundo lugar, entendeu-se que a instituição parceira deve possuir, como requisito 

fundamental, experiência nas ações a serem implantadas no âmbito do projeto. É necessário 

que a entidade já possua atuação nas áreas do projeto, ou seja, possua experiência prévia na 

realização do objeto desta parceria. Para a excelência deste projeto, não basta a qualidade 

técnica por si; é igualmente relevante que ela esteja lastreada em vivência, aprendizado e 

realizações. O Poder Público, ao perseguir o interesse público, deve prezar pela qualidade de 

suas ações e de suas parcerias, de forma a evitar que, em meio às eventuais candidatas, 

apareçam as chamadas “aventureiras”, isto é, entidades sem a devida capacidade e 

experiência para a execução do projeto. Portanto, conforme previsto no art. 33, inciso V, 

alínea “a” da Lei 13019/14, exige-se que as entendidas eventualmente interessadas possuam, 

no mínimo, 1 (um) ano de existência. 

3) Em terceiro lugar, como critério técnico de seleção, a entidade parceira necessita, para a 

execução completa deste projeto, estar apta a desenvolver integralmente programas de 

aceleração e incubação de empresas; realizar e participar de missões e eventos na área de TI e 

inovação; capacitar e aperfeiçoar pessoas, promovendo a cultura de inovação; articular e ser 

elo de interlocução com os principais players do setor de TI e inovação, entre os quais o setor 

púbico, setor privado, universidades, associações etc. Além disso, deve estar apta a receber e 

gerir recursos públicos e/ou privados destinados a atividades de PD&I na área de ciência e 

tecnologia, visto que os governos federal e estadual, bem como particulares, possuem diversos 

programas de incentivo e fomento nesta área. 

Em especial, a entidade deve se mostrar e comprovar ser qualificada para executar programas 

de aceleração e incubação de empresas, visto ser a ação que exige maior capacidade técnica 

da entidade parceira. Um ciclo completo de aceleração de empresas de base tecnológica 

(startups) demanda meses para sua execução(entre 6 a 24 meses de duração, dependendo do 

perfil do programa), envolvendo várias etapas, tais como mentoria, consultoria, workshops, 

modelagem e desenvolvimento de negócios, estratégias de marketing e vendas, networking 

com empresas-âncora, investidores e fundos de capital de risco, entre outras. O processo de 

incubação e aceleração é ação basilar para o desenvolvimento e fortalecimento do 

ecossistema de TI de Belo Horizonte, pois é um dos principais motores para geração de 

negócios e empreendimentos na área de ciência e tecnologia, além de atuar como um polo 



para atração de novos investimentos para a cidade. Sem uma comunidade de empresas de 

base tecnológica fortalecida, não há geração significativa de emprego e renda, capacitação de 

mão-de-obra, promoção de cultura inovadora, implementação de ações e projetos voltados 

para o contexto de Smart Cities, ou seja, não há desenvolvimento e melhoria do ecossistema 

de TI do Município. 

Assim, em atenção aos princípios que regem a atuação da Administração Pública, em especial 

a primazia do interesse público, a eficiência, a economicidade, torna-se imperioso estabelecer 

um critério de seleção objetivo, de referência, buscando qualidade e excelência na execução 

deste projeto. Nessa perspectiva, estabeleceu-se que a entidade parceira deve ser credenciada 

junto ao Comitê da Área de Tecnologia e Inovação (CATI) do Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCTI) como incubadora de empresas de base tecnológica, nos termos da Resolução SE/CATI 

nº 18 de 10 de agosto de 2005, em anexo. 

O credenciamento junto ao CATI exige da incubadora a comprovação de: a) possuir um sistema 

de incubação com caracterização detalhada das atividades de prospecção, seleção, suporte, 

avaliação e graduação de empresas de TI e sistemas de pré-incubação e de pós-incubação com 

a mesma caracterização; b) ter recursos humanos para gestão da incubadora e prover 

permanentemente, direta ou indiretamente, serviços e capacitação em gestão empresarial, 

gestão da inovação tecnológica, e comercialização de produtos e serviços; c) dispor de espaço 

físico e infra-estrutura compatível com a execução de atividades de desenvolvimento de 

produtos, processos e serviços em TI para abrigar individualmente as empresas, oferecendo, 

ainda, espaço para de coworking; d) utilizar indicadores de desempenho que permita avaliar 

de forma contínua e efetiva a incubadora e as empresas vinculadas, demonstrando os 

resultados alcançados; e e) estar operando há mais de 2 (dois) anos e ter realizado pelo menos 

dois processos de seleção de empresas de base tecnológica em TI.  

Este credenciamento, ainda habilita a entidade a executar atividades de pesquisa e 

desenvolvimento junto a empresas e instituições na produção de bens e serviços de 

informática, o que as torna aptas a pleitear benefícios fiscais nos termos do Decreto Federal 

5.906/06 de 26 de setembro de 2006. Ou seja, empresas e instituições que investirem recursos 

em pesquisa e desenvolvimento, via incubadoras credenciadas junto ao CATI, fazem jus a 

benefícios fiscais para produção de bens e serviços de informática, conforme previsto no 

referido decreto. Assim, a certificação, além de significar um critério seletivo da entidade 

parceira, ainda contribui para estimular o setor produtivo de TI do Município, viabilizando 

benefícios fiscais para as empresas que aqui desenvolvem suas atividades. Por conseguinte, 

agrega mais um elemento no esforço de fortalecer o ecossistema de TI em Belo Horizonte. 

 

Diante do perfil do projeto, do rol de ações a serem desenvolvidas no plano de trabalho e dos 

requisitos mínimos para seleção das entidades eventualmente interessadas nesta cooperação 

com o Município, identificou-se apenas uma instituição em Belo Horizonte que atende a todos 

os requisitos mínimos estabelecidos, a Sociedade Mineira do Software – Fumsoft.  

A Fumsoft é a entidade específica com capacidade de executar todas as ações e metas do 

projeto, em razão do seu perfil de atuação: é sediada e opera no Município de Belo Horizonte 



há mais de 20 anos; possui tempo de experiência no ramo de atuação,; possui credenciamento 

junto ao CATI, o que qualifica sua incubadora perante as exigências deste projeto; desenvolve 

projetos para capacitação, incubação e aceleração de empresas, gerando negócios e 

empreendimentos;  realiza e participa de eventos nacionais e internacionais para troca de 

experiências e possíveis investimentos; fomenta, inclusive gerindo recursos públicos oriundos 

de programas estaduais e federais, a PD&I no setor de TI; estimula, como agente Softex, o 

desenvolvimento de soluções e inovações de excelência tanto para o setor privado como 

público; defende políticas públicas para a melhoria do ambiente de negócios e do marco 

regulatório do segmento de TI no Município e atua como interlocutora entre setor público, 

privado e acadêmico em prol do ecossistema da cidade e do fortalecimento da cadeia de 

ciência e tecnologia local. 

Assim, verifica-se que se trata de uma situação de inviabilidade de competição, uma vez que 

somente uma entidade, a Fumsoft, mostra-se apta e habilitada a executar este projeto em sua 

totalidade, além de atender aos requisitos mínimos para concorrer a um eventual 

chamamento. Logo, considera-se inexigível a realização de chamamento público para a 

realização deste projeto, uma vez que suas metas somente podem ser atingidas por uma 

entidade específica, nos termos do art. 31 da Lei 13.019/14 e do art. 8º, §2º do Decreto 

Municipal 16.746/17. 

Esta publicação visa a atender ao disposto na Lei 13.019/14, art. 32, §§1º e 2º, e no Decreto 

Municipal 16.746/17, art. 6º, §2º, ficando concedido prazo de 05 dias para impugnações a esta 

justificativa, a contar de sua publicação. 

A impugnação por escrito deverá ser entregue no Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, situada à Avenida Augusto de Lima, nº 30, 19º andar, Centro. 


