
À Diretoria de Logística/Gerência de Compras da Secretaria Municipal de Saúde de Belo 

Horizonte, 

 

Edital: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2021 

 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS COMO VERIFICADOR INDEPENDENTE DO CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NÃO ASSISTENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO 
HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CÉLIO DE CASTRO (HMDCC), 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. 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: 

 

1.1 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? 

 

 

Termos em que, 

Pede deferimento 

 

São Paulo, 01 de Novembro de 2021 



 

KPMG  


