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São Paulo, 14 de junho de 2021.  

 
 
 

À  
A Diretoria de Logística/Gerência de Compras da Secretaria Municipal de Saúde de Belo 
Horizonte. 
A/C Comissão Especial de Licitação  
 
Ref.: 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). 
 
 
ACCENTURE DO BRASIL LTDA., com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Alexandre 
Dumas nº. 2.051, Chácara Santo Antônio, inscrita no CNPJ sob o nº. 96.534.094/0001-58, vem 
solicitar esclarecimentos aos seus questionamentos a seguir expostos:  
 

 
1) O item 14.2.3.3.2 do Edital dispõe que “O vínculo profissional deverá ser comprovado 
por meio de: (i) apresentação de cópia da Carteira de Trabalho, física ou digital (Lei nº 
13.874/2019); (ii). documentos de constituição da empresa que comprovem ser o mesmo sócio 
ou direto e objeto social do contrato; (iii) contratos de prestação de serviços regidos pela 
legislação civil; (iv) declaração de contratação futura”.  
 
Sendo assim, entendemos que para fins de comprovação de vínculo empregatício será 
igualmente aceita a Ficha de Registro de Empregado, conforme disposição da Portaria MTE nº. 
41/2007, a qual possibilita ao empregador efetuar o registro de empregados em sistema 
informatizado. Está correto nosso entendimento?  
 
2) Conforme previsto no item 13.2 da Minuta Contratual, a Contratante pagará à 
Contratada em até 30 (trinta) dias corridos, contados da apresentação da Nota Fiscal 
devidamente atestada pelo Contratante.  
Pergunta-se: 
i) Qual o prazo máximo para a aprovação de faturas por parte da Contratante; 
ii) Caso não haja a aprovação formal da Contratante no prazo informado no item (i) acima, 
reputar-se-á aprovada a fatura correspondente. Está correto tal entendimento? 
iii) Caso a resposta da questão (ii) seja negativa, favor informar qual o procedimento 
previsto para o processo de aprovação das faturas, em especial aqueles relacionados (i) aos 
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prazos limite para aprovação desde o momento de sua entrega à Contratante, e (ii) às ações que 
serão tomadas caso estes prazos não sejam atendidos pela Contratante 
 
3) No tocante às obrigações de confidencialidade correlatas ao objeto ora licitado, 
conforme disposto a cláusula 14ª da minuta de contrato, entendemos 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 
daqueles considerados confidenciais, necessários à comprovação da relação contratual entre as 
partes e dos serviços prestados, e/ou que tenham sido utilizados para consubstanciar eventuais 
serviços por ela 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 por parte Reveladora da informação sem qualquer 
obrigação de sigilo; (c) estiver ou tornar-se publicamente disponível por meio diverso de 
revelação não autorizada pela parte Receptora da informação; e/ou (d) for total e 
independentemente desenvolvida pela parte Receptora da informação. 
Estão corretos os nossos entendimentos? 
 
4) Ainda no que tange a cláusula 14ª da Minuta de Contrato, entendemos, que as 
informações da Contratada receberão o mesmo tratamento de confidencialidade dedicado às 
informações da Contratante. Está correto tal entendimento? 
 
5) Considerando que é conveniente e necessária a previsão de um prazo limite de 
observância às obrigações de confidencialidade, sugerimos que seja estipulado o prazo de 5 
(cinco) anos para cumprimento de tais obrigações pelas Partes. Favor confirmar nosso 
entendimento. 
 
6)  Considerando que, conforme disposição contida no item 19.9 da minuta de contrato, 
atrasos superiores  30 dias na execução dos serviços serão considerados inexecução total com 
rescisão do contrato, entendemos que a totalidade das multas aplicadas ao longo do Contrato 
não excedam ao percentual de 10% (dez por cento) do valor do Instrumento Contratual. Este 
entendimento está correto? 
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7) Conforme a Lei 13.709/2018 - LGPD), ‘Dados Pessoal” é qualquer dado relacionado a 
pessoa natural identificada ou identificável. Considerando esta definição da LGPD, a Contratada 
terá qualquer acesso a Dados Pessoais na prestação dos serviços? Caso a resposta do 
questionamento acima seja positiva, solicitamos que sejam informados quais tipo de dados 
pessoais teremos acesso na execução do objeto.  
  
8) Caso contratada tenha acesso a dados pessoais para a execução de serviços a critério da 
SMF - MG ou da Concessionária, entendemos que a SMF-MG e Concessionária permanecerão 
sendo os controladores de dados e a contratada o processador de dados em relação a todos os 
Dados Pessoais da SMF - MG ou da Concessionária fornecidos à contratada e processados pela 
contratada sob o futuro contrato a ser assinado entre as partes. Sendo que cada Parte cumprirá 
com suas respectivas obrigações como Controlador de Dados ou Processador de Dados previstas 
nas legislações aplicáveis de proteção de dados pessoais. Este entendimento está correto? 
 
9) No que se refere ao escopo da Atividade Gerenciamento, discriminada no TR, 
entendemos que o papel do Verificador Independente na atividade "Revisar os indicadores e 
suas metas e métricas nas janelas de revisão contratuais previstas" componente da frente 
"Gerenciamento de Melhoria", consiste em suporte à discussão  entre as partes, uma vez que 
eventuais revisões dos indicadores caracterizam alterações do Contrato de Concessão e não 
fazem parte do escopo ordinário de atuação do Verificador Independente. Está correto este 
entendimento? 
 
10) Considerando o tratamento e proteção da propriedade intelectual existente na 
legislação brasileira, entendemos que: 
 
a) a propriedade intelectual desenvolvida pela Contratada anteriormente à celebração do 
contrato não será transferida, já que se trata de um direito da Contratada.  
b) Durante a execução do Projeto, a contratada poderá fazer uso de bases de 
conhecimento, metodologias e eventuais ferramentas proprietárias para auxiliar os seus 
trabalhos. Essas bases de conhecimento, metodologias e eventuais ferramentas serão utilizadas 
apenas por seus funcionários e não serão parte integrante dos produtos do Projeto, constituindo 
parte da propriedade intelectual da contratada. 
 
Está correto nosso entendimento? 
 
11) Em relação à garantia dos serviços: 
 
a) Entendemos que o prazo de garantia dos serviços se dará de acordo com o disposto no 
artigo 445, caput e § 1° do Código Civil. Está correto nosso entendimento? 
b) Em caso negativo, qual o prazo de garantia dos serviços, a ser considerado após emissão 
do Termo de Recebimento Definitivo de cada produto? 
c) Encerrando o prazo indicado nas respostas acima, entendemos que a Contratada estará 
isenta de qualquer responsabilidade perante a Contratante, em relação àquele produto? Está 
correto nosso entendimento? 
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d) Caso alguma das respostas acima seja negativa, solicitamos esclarecimentos adicionais 
para entender como será contabilizado o prazo de garantia dos serviços prestados e até quando 
a Contratada será obrigada refazê-los sem gerar nenhum ônus para a Contratante.  
 

 
Cordialmente, 

Accenture do Brasil Ltda. 
 














