
À Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, 

 

Referência: Pregão Eletrônico Nº 09/2021 
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS COMO VERIFICADOR INDEPENDENTE DO CONTRATO DE CONCESSÃO 
DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
(PODER CONCEDENTE) E EMPRESA DE DIREITO PRIVADO (CONCESSIONÁRIA). 

 

 
Prezados,  

 

Com relação à licitação supra, vimos tempestivamente, expor e solicitar os seguintes 

esclarecimentos, conforme previsto no referido Edital. 

 

1. Da possibilidade de apresentar Ficha de Registro 

 

Considerando que a licitante deverá comprovar o vínculo empregatício dos seus 

profissionais; 

 

Considerando que, segundo a legislação brasileira, o vínculo empregatício do funcionário 

poderá ser comprovado mediante apresentação de Carteira Profissional de Trabalho;  

  

Considerando, ainda, que, conforme previsto no artigo 41 da CLT, com a redação da Lei 

nº 7.855, de 24/10/89, é facultado ao empregador efetuar o registro de seus funcionários em 

“livros, fichas ou sistema eletrônico”, prestando-se, inclusive, para fins de processo de 

fiscalização; 

 

Considerando, portanto, que, para a comprovação do vínculo empregatício, admite-se a 

apresentação de Fichas de Registro de Empregado emitidas por sistema do Licitante, 

conforme previsto na legislação vigente sobre o assunto; 

 

Considerando que o valor do salário do funcionário é informação sigilosa do profissional e 

não interfere em nada no processo licitatório ou na contratação da licitante vencedora; 

 

Questiona-se: 

 

1.1 É correto o entendimento de que a comprovação do vínculo empregatício do empregado 

poderá ser realizada mediante a apresentação da Ficha de Registro de Empregado, 

reservada a prerrogativa de omitir a informação salarial do profissional? 

 



2. Do Termo de Cessão 

 

Considerando que o Edital estabelece que a licitante deverá comprovar o vínculo 

empregatício dos seus profissionais; 

 

Considerando o entendimento sedimentado no E.TCU de que a comprovação do vínculo 

dos profissionais com a licitante também pode ser realizada mediante a apresentação de 

contrato de prestação de serviços; 

 

Considerando que muitas das organizações capacitadas para a prestação dos serviços ora 

licitados são caracterizadas por atuarem por meio de sociedades que fazem parte de uma 

estrutura em rede, isto é, formada por sociedades que, ainda que financeiramente e 

juridicamente independentes, estão sujeitas a um mesmo compartilhamento global de 

conhecimento de governança e políticas corporativas, assim como identidade denominativa; 

 

Considerando que, por atuarem sob uma mesma marca, as sociedades citadas no 

considerando anterior, praticam políticas comerciais, de administração, de governança 

corporativa e de qualidade comuns, compartilham know-how e têm a prerrogativa de 

dividirem o quadro técnico das demais sociedades que integram a mesma rede, visando ao 

atendimento eficaz das necessidades dos mercados de cada uma delas, nos termos da 

Resolução n.º 1311/11 do CFC; 

 

Considerando que, no caso, das sociedades que fazem parte de uma estrutura em rede, 

como explicado nos considerandos acima, o Termo de Cessão de Profissional (Contrato de 

prestação de serviços), no qual se define a cessão de um profissional de uma sociedade em 

rede a outra, os serviços que devem ser executados, a vigência do contrato, a forma de 

remuneração dentre outros, é o documento utilizado pera evidenciar o vínculo do profissional 

com a licitante; 

 

Considerando, portanto, que a apresentação de Termo de cessão de Profissional 

comprova que o profissional integra o quadro permanente de empregados da contratada; 

 

Questiona-se: 

 

2.1 É correto o entendimento de que a comprovação de que o profissional faz parte do 

quadro permanente da licitante também poderá ser feita mediante a apresentação de 

Contrato para Prestação de Serviço, onde fica estipulado que o profissional será cedido de 

uma sociedade a outra para execução dos trabalhos objeto do certame, sendo, ainda, que 

tal contrato será firmado entre sociedades que atuam sob a mesma marca, praticam políticas 



comerciais, de administração e de qualidade comuns, compartilham know-how e têm a 

prerrogativa de compartilharem do quadro técnico das demais que integram a mesma rede? 

 

3. Da confidencialidade 

 

Considerando que a contratada obriga-se a manter a confidencialidade das informações, 

documentos e assuntos relativos ao objeto do contrato; 

 

Entende-se que: 

 

(i) serão mantidas em sigilo todas as informações confidenciais obtidas durante a prestação 

dos serviços, inclusive recomendações formuladas em sua execução ou resultante dos 

serviços; 

 

(ii) a equipe da Contratada utilizará as informações confidenciais para o único propósito de 

executar os serviços; 

 

(iii) a Contratada revelará as informações confidenciais apenas para os membros de sua 

organização, necessários à condução dos serviços, requerendo destes que mantenham o 

caráter confidencial das mesmas e que em razão disso os membros da organização mundial 

da Contratada não serão considerados como terceiros, para fins de confidencialidade. 

 

(iv) a Contratada poderá manter consigo cópia das informações e documentos, mesmo que 

considerados informações confidenciais, necessários à comprovação da relação contratual 

entre as partes e os serviços prestados, e/ou que tenham sido utilizadas para consubstanciar 

eventuais serviços por elas prestados à Contratada em relação a este Projeto, mantendo-

se, contudo, a confidencialidade das referidas informações; 

 

(v) não obstante, as Partes não terão obrigação de preservar o sigilo relativo à Informação 

que: (a) era de seu conhecimento anteriormente, não estando sujeita à obrigação de ser 

mantida em sigilo; (b) for revelada a terceiros pela parte Reveladora da informação, sem 

qualquer obrigação de sigilo; (c) estiver ou tornar-se publicamente disponível por meio 

diverso da revelação não autorizada pela parte Receptora da informação; (d) tenham sua 

divulgação exigidas nos termos da lei ou por autoridade competente; (e) para que a KPMG 

possa se defender em casos de instauração de processo administrativo, arbitral ou judicial 

contra ela; e/ou (e) for total e independentemente desenvolvida pela parte Receptora da 

informação; 

 

(vi) as informações da contratada também deverão receber o mesmo tratamento de 

confidencialidade; 

 

(vii) a obrigação de confidencialidade deverá respeitada pelo prazo de 5 (cinco) anos, na 

forma da Lei Federal 12.527/2011; 



 (viii) que a obrigação de confidencialidade deve respeitar o previsto no art.47 da Lei Geral 

de Proteção de Proteção de Dados ( Lei 13.709/2018); 

 

Questiona-se: 

 

3.1. Estão corretos nossos entendimentos? 

 

4. Da retenção dos papéis de trabalho 

 

Considerando que os itens 14.6; 14.6.1. e 14.6.1.1, da Cláusula Décima Quarta do 

Contrato, dispõe o seguinte: 

 

14.6. O Contratado fica obrigado a devolver todos os 

documentos, registros e cópias que contenham informação, 

dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso 

durante a execução do cumprimento do objeto deste 

instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data da ocorrência de qualquer uma das hipóteses de extinção 

do contrato, restando autorizada a conservação apenas nas 

hipóteses legalmente previstas. 

14.6.1. Ao Contratado não será permitido deter cópias ou 

backups, informação, dados pessoais 

e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a 

execução do cumprimento do objeto deste instrumento 

contratual. 

14.6.1.1. O Contratado deverá eliminar os dados pessoais a 

que tiver conhecimento ou posse em razão do cumprimento do 

objeto deste instrumento contratual tão logo não haja 

necessidade de realizar seu tratamento. 

 

Considerando ainda que o art. 16, inciso I, da Lei Federal 13.709/2018, Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais, estabelece que o Controlador dos Dados pode conservar os 

dados pessoais para fins de cumprimento de obrigação lega ou regulatória: 

 

Art. 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de 

seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das 

atividades, autorizada a conservação para as seguintes 

finalidades: 

 

I - cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo 

controlador; 

 

Considerando que a documentação do trabalho da contratada é o conjunto de arquivos, 

formulários, relatórios, notas pessoais e documentos que contém as informações, 

apontamentos e conclusões obtidos pela contratada durante a execução dos serviços, os 

quais constituem a evidência do trabalho executado, sendo por isso de propriedade da 

contratada; 



 

Considerando que a contratada deve manter uma cópia dos arquivos, relatórios e 

documentos no encerramento do contrato que subsidie os produtos entregues à contratante, 

respeitada a obrigação de confidencialidade das informações inclusive para possibilitá-la 

exercer o direito de defesa em eventuais alegações de descumprimento ou violações (direito 

este assegurado no art. 5º, da Constituição Federal; 

 

Questiona-se: 

 

4.1 É correto o entendimento de que a contratada poderá, respeitada a confidencialidade, 

manter sob sua guarda a documentação que evidencia o seu trabalho? 

 

 

5.  Da Proteção de Dados Pessoais  – Cláusula décima quarta, item 14.6 

 

Considerando que os itens 14.6; 14.6.1. e 14.6.1.1, da Cláusula Décima Quarta do 

Contrato, dispõe o seguinte:: 

14.6. O Contratado fica obrigado a devolver todos os 

documentos, registros e cópias que contenham informação, 

dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso 

durante a execução do cumprimento do objeto deste 

instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data da ocorrência de qualquer uma das hipóteses de extinção 

do contrato, restando autorizada a conservação apenas nas 

hipóteses legalmente previstas. 

14.6.1. Ao Contratado não será permitido deter cópias ou 

backups, informação, dados pessoais e/ou base de dados a 

que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do 

objeto deste instrumento contratual. 

14.6.1.1. O Contratado deverá eliminar os dados pessoais a 

que tiver conhecimento ou posse em razão do cumprimento do 

objeto deste instrumento contratual tão logo não haja 

necessidade de realizar seu tratamento. 

 

Considerando que a LGPD dispõe sobre a possibilidade de retenção de dados para 

finalidade de exercício regular de direitos em processos judicias, administrativos ou arbitrais, 

sendo esta  uma base legal da LGPD; 

 

Questiona-se: 

 

5.1 – É correto o entendimento  de que a contratada, poderá manter uma cópia dos dados, 

com a finalidade de exercício regular de direitos em processos judicias, administrativos ou 

arbitrais, bem como para comprovação de que o serviço foi prestado de forma correta, sendo 

mantida a confidencialidade das informações, tudo em conformidade com a base legal da 

LGPD? 



 

6. Dos Atestados de Capacidade Técnica – documentos acessórios 

 

Considerando que o item 14.2.3.4 (qualificação técnica) da Alínea “A” que trata dos 

Documentos de Habilitação do Edital, determina a apresentação de atestado de capacidade 

técnica para fins de comprovação de experiência da licitante no objeto licitado, conforme 

cita-se abaixo: 

14.2.3.4. O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) 

obrigatoriamente conter: 

i. Razão social e dados de identificação da instituição emitente 

(com CNPJ); 

ii. Data de início da prestação dos serviços; 

iii. Data de término da prestação dos serviços, para contratos 

já encerrados, ou data prevista para conclusão, quando se 

tratar de contratos em andamento (com tempo mínimo de 

execução de seis meses); 

iv. Descrição do escopo dos serviços prestados pela 

Proponente, de forma a comprovar as experiências específicas 

nos domínios indicados no subitem 14.2.3.2. 

v. Esta descrição deverá conter dados que permitam o amplo 

entendimento dos trabalhos realizados, bem como aferir o grau 

de sua compatibilidade, semelhança ou afinidade com o objeto 

licitado e com os domínios de qualificação técnica aqui 

apresentados; 

vi. Nome e assinatura do responsável da sociedade atestante, 

isto é, do cliente tomador dos serviços; 

vii. Data de emissão do atestado. 

Considerando que alguns atestados não mencionam em seu objeto todos os dados 

exigidos nos itens preditos; 

 

Considerando contudo que a confirmação de determinados dados do emitente pode ser 

comprovada, alternativamente, por meio de outras fontes ou documentos oficiais, e.g. 

constantes do site oficial da empresa emitente, cartão de CNPJ, documentos de publicações 

oficiais ou informações extraídas do site oficial. 

 

Questiona-se: 

 

6.1 É correto o entendimento de que para atender à exigência contida no item predito do 

edital, supramencionado, as informações que não constem do atestado de capacidade 

técnica, como dados específicos do emitente, poderão ser comprovadas por meio da 

apresentação de (i) de documentos de publicações oficiais ou informações extraídas 

do site oficial ou  (ii) cartão do CNPJ do cliente emitente ou ainda (iii) cópia das 

demonstrações financeiras? 

 

7. Do Código de Defesa do Consumidor 

 



Considerando que o item 23.18 do termo de referência, do Edital, prevê que “Aplicam-se 

ao objeto licitado todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor.” 

 
Considerando que os contratos administrativos da Administração Pública, como no caso 

da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, são disciplinados pela Lei Geral de Licitações e 

Contratos – Lei Federal nº8.666/1993 - não havendo submissão à qualquer outra lei; 

 

Considerando que portanto a Lei Federal n. 8.666/1993, estabelece em seu art. 70, a 

responsabilidade civil da contratada nos contratos com a Administração Pública: 

 

Art. 70. O contratado é responsável pelos danos causados 
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado. 

 

Considerando que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte não se encontra em posição 

de vulnerabilidade ou hipossuficiência tendo em vista que tem capacidade econômica e 

técnica de desenvolvimento de diversos nichos de negócios e que portanto dispõe de corpos 

jurídicos técnico e administrativos capacitados;   

 

 

Considerando, inclusive, que os Tribunais de Justiça já possuem firme entendimento de 

que não se aplica às contratações, nem mesmo subsidiariamente, as disposições do Código 

de Defesas do Consumidor, justamente pelo fato destes Entes não poderem ser 

entendidos como vulneráveis ou hipossuficientes em relação aos contratados, 

conforme julgados abaixo: 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO 
ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. O Código de Defesa do 
Consumidor é aplicável às relações de consumo em que identificada 
situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência do consumidor. O 
consumidor que adquire produto para instrumentalizar a sua atividade 
empresarial não se enquadra no art. 2º do CDC, exceto quando 
verificada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do 
contratante. A EGR é uma empresa pública de considerável 
poderio econômico e que conta com abalizado quadro de 
assessoramento, não apenas na área administrativa, mas 
também técnico e jurídico, não havendo como considerá-la 
hipossuficiente quanto à capacidade de indicar e produzir a 
prova necessária à demonstração do alegado mau 
funcionamento do software que originou a ação reparatória. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de 
Instrumento Nº 70078494531, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 
12/12/2018) 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATOS CELEBRADOS 
ENTRE A ADMINISTRAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE DA 
CLÁUSULA A AFASTAR A REMESSA DOS AUTOS À OUTRA 
COMARCA. Os contratantes elegeram o Foro de Porto Alegre para 
dirimir as dúvidas oriundas do contrato. Incidência da Súmula 335 do 
STF, que dispõe que "É válida a cláusula de eleição do foro para os 
processos oriundos do contrato." É inaplicável o Código de Defesa 
do Consumidor na hipótese em comento, uma vez que se trata de 
contrato administrativo, não estando comprovada a situação de 



hipossuficiência da parte agravante. AGRAVO DESPROVIDO 
(Agravo de Instrumento Nº 70063711303, Segunda Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado 
em 06/05/2015) 

 

Questiona-se: 

 

7.1 É correto o entendimento, portanto, que a contratação decorrente da presente licitação 

não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a Lei Federal n. 

8.666/1993 assevera expressamente que é dever da contratada responder, na prestação 

dos serviços, pelos danos que causar à contratante ou a terceiros independentemente da 

apuração de dolo ou culpa? 

 

8.  Da Comprovação de experiência profissional  

 

Considerando que o subitem 14.2.3 do Edital trata dos documentos relativos à qualificação 

técnica; 

 

Considerando que o subitem 14.2.3.3 do Edital determinam que para a comprovação da 

qualificação técnica dos profissionais da licitante, é necessário:  

 



 

 

Considerando que a prova da experiência dos profissionais que irão fazer parte da equipe 

pode ser atestada por meio da apresentação de currículo, o qual demonstra as habilidades 

do profissional, bem como a sua experiência, descrevendo os trabalhos executados, o 

período do contrato, dentre outras informações, bem como de cópia da CTPS; 

 

Considerando portanto que os serviços desempenhados por estas consultorias não são 

exclusivamente os serviços descritos no presente edital e, que por esta razão, os consultores 

que dispõe são pessoas altamente capacitadas com anos de experiência de consultoria 

empresarial em diversas frentes; 

 

 

Questiona-se: 

 

8.1 É correto o entendimento de que para fins de comprovação da experiência profissional 

exigida no subitem 14.2.3.3 será suficiente a apresentação currículo ou carteira de trabalho 

ou ainda contrato social (no caso de sócios)?  

 

9. Da Proteção de Dados Pessoais  -  autorização 

 

Considerando que o item 14.5 da minuta de contrato determina que a contratada deverá:  

14.5. O Contratado não poderá disponibilizar e/ou transmitir a 
terceiros, sem prévia autorização escrita, informação, dados pessoais 
e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do cumprimento 
do objeto deste instrumento contratual. 
14.5.1. O Contratado obriga-se a fornecer informação, dados 
pessoais e/ou base de dados estritamente necessários caso quando 
da transmissão autorizada a terceiros durante o cumprimento do 
objeto descrito neste instrumento contratual. 

 



Considerando que para a prestação de serviços é necessária a contratação de operadores 

em especial de provedores de tecnologia e armazenamento; 

 

Questiona-se: 

 

9.1 Solicita-se a autorização da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para 

compartilhamento de dados com estes terceiros (operadores em especial de provedores de 

tecnologia e armazenamento), respeitadas as obrigações previstas na Lei Geral de Proteção 

de Dados - LGPD. 

 

10. Da Proteção de Dados Pessoais    

 

Considerando que o item 14.4 da minuta de contrato determina que a contratada:  

 
14.4. O Contratado não poderá utilizar-se de informação, 
dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, 
para fins distintos ao cumprimento do objeto deste 
instrumento contratual. 

 
Questiona-se: 

 

10.1 É correto o entendimento de que o contratado não poderá  utilizar-se de informação, 

dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento 

do objeto deste instrumento contratual, excetuando-se casos que haja base legal válida, 

como por exemplo, para fins de cumprimento de obrigação legal, regulatório e para fins de 

exercício regular de direito? 

 

 


























