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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Ata de Consulta Pública - Diretoria Central de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

ATA DE CONSULTA PÚBLICA

Objeto: Contratação de empresa, por meio de Registro de Preço, para fornecimento, sob demanda, futura e eventual, de serviço de cer�ficação digital para
pessoa �sica e/ou jurídica na cadeia da Receita Federal do Brasil (RFB) por autoridade cer�ficadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil), para os ÓRGÃOS E ENTIDADES ANUENTES do Estado de Minas Gerais, conforme especificações, exigências e quan�dades
estabelecidas no Termo de Referência. 

 

O Estado de Minas Gerais por meio da Diretoria Central de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, situada na Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, aos onze dias do mês de maio do ano de 2021, publicou no Portal de Compras do estado de Minas Gerais o AVISO DE CONSULTA
PÚBLICA, conforme documento SEI N° (30076893) no intuito de discu�r e levantar as considerações do mercado no Termo de Referência, cujo objeto está
acima especificado.

 

PONDERAÇÕES RECEBIDAS 

As considerações apresentadas pelos fornecedores interessadas foram recebidas por e-mail e anexadas ao processo, vide
documentos 30090682, 30091061, 30091177 e 30091328. 

Segue abaixo consolidação das ponderações recebidas e as respec�vas respostas da equipe técnica responsável pela contratação:

M.I MONTREAL INFORMÁTICA S.A.:

1. Sugerimos que os salários, mencionados para os perfis indicados nesta consulta, sejam mais altos pela dificuldade de contratação de profissionais
qualificados.

Resposta: No intuito de melhor captar a realidade do mercado para os salários pagos aos profissionais  que irão compor o �me ágil padrão da contratação
em questão, a Seplag realizará uma nova pesquisa de preços a fim de atualizar a "Pesquisa de Mínimo Salarial" apresentada no ANEXO G - REFERÊNCIA

http://www.compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1269:aviso-de-consulta-publica-desenvolvimento-e-sustentacao-de-sistemas-com-metodos-ageis&catid=21&Itemid=112
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SALARIAL do Termo de Referência. 

 

HITTS DO BRASIL SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA: 

1. Incluir cláusula no Termo de Referência que trate das responsabilidades da contratada diante de eventuais mudanças nas configurações de hardware e/ou
so�ware do ambiente computacional da contratante. Exemplo de cláusula sugerida, u�lizada no PE 72-2019 do Banco do Nordeste do Brasil: 

"16.4. Prover os treinamentos e as cer�ficações necessárias para adequar os perfis e as qualificações de seus profissionais quando da ocorrência de
mudanças nas configurações de hardware e/ou so�ware do ambiente computacional do BNB. 

Resposta: Será incluída no Termo de Referência cláusula similar à sugestão apresentada do Edital do BNB.

 

2. É solicitado no item 6.1.1: A licitante deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, que
comprove a execução, de forma sa�sfatória de serviços de Desenvolvimento de So�ware integralmente u�lizando metodologia ágil. Este atestado, ou
conjunto de atestados, deve ter, no mínimo, 45.000 USTs de serviço prestados em um período de 12 meses. No item 6.1.1.3.6 é solicitado prestação de
serviços técnicos de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, u�lizando metodologias ágeis, em regime de fábrica de so�ware , em
período ininterrupto de no mínimo 12 (doze) meses, contendo no mínimo 7 (sete) dos seguintes artefatos, prá�cas ou equivalentes, que devem ter sido
produzidos nos projetos. E cita 9 artefatos. A grande maioria dos atestados possuem apenas no objeto ou na descrição do mesmo que o projeto foi
elaborado u�lizando metodologia ágil e não abre os artefatos u�lizados no contrato. Sugerimos re�rar o item 6.1.1.3.6 e subitens já que se no atestado já
está descrito a u�lização da metodologia ágil com certeza algum ou alguns dos artefatos foram u�lizados.

Resposta: Diante dos apontamentos apresentados, foi feita uma reflexão, através da qual percebemos que, de fato os atestados não discriminam o leque de
artefatos u�lizados na execução do contrato. Presume-se que, por se tratarem de artefatos inerentes à metodologia ágil, a comprovação de que a
contratada prestou o serviço de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação, u�lizando metodologias ágeis, em regime de fábrica de
so�ware , em período ininterrupto de no mínimo 12 (doze) meses, é suficiente para garan�r que tais artefatos foram produzidos. Sendo assim, tal exigência
será re�rada do Termo de Referência.

 

3. Ainda sugerimos que no item 2.4 sobre o salário dos profissionais, seja apresentado claramente o valor que deverá ser pago a cada profissional, pois está
escrito no item “não poderão ser inferiores aos salários apresentados na Tabela 1”. Por exemplo no cargo 2. Analista UX/UI/Designer Interação o menor
salário é de R$ 2.890,72 e o maior R$ 6.000,00. Como o texto fala que o salário não poderá ser menor que o apresentado na Tabela 1 as empresas tendem a
u�lizar o menor salário o que pode muitas vezes ter um profissional com menor qualidade ou com menor tempo de experiência na função. Sugerimos
deixar claramente que o salário a ser pago deve ser o salário médio da Tabela 1.

Resposta: A redação do Termo de Referência será alterada para que fique claro que o salário mínimo a ser pago deve ser o salário médio da Tabela 1
- Pesquisa de Mínimo Salarial. 
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CAPGEMINI BRASIL S/A:

1. Adicionalmente, com vistas a aprimorar a qualificação das empresas que venham a par�cipar de futuro certame, temos as sugestões de itens a seguir a
serem exigidos em momento de assinatura de contrato com suas respec�vas jus�fica�vas:

Comprovação de parceria Microso� Gold Data Plataform:

A licitante deverá comprovar de que mantém parceria Microso� Gold Cer�fied Partner, com a competência Gold Data Pla�orm através de cer�ficação
emi�da pela Microso�.

JUSTIFICATIVA: A exigência da Parceria Microso� é relevante à CONTRATANTE para que esta tenha plena certeza da capacidade técnica e do conhecimento
das áreas do conhecimento solicitadas. No caso específico da parceria Microso�, estamos tratando de um dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados
do por�ólio de aplicações, que é uma área do conhecimento fundamental ao bom desempenho dos serviços relacionados ao objeto de contratação.

Com tal exigência, espera-se ter como CONTRATADA uma empresa reconhecida no mercado por seus profissionais e seus projetos, parceira dos
fornecedores das principais tecnologias apresentadas no Parque Tecnológico da CONTRATANTE, dado que teremos um contrato com grandes
responsabilidades a serem supridas.

Comprovação de parceria Oracle:

Prova documental de que a PROPONENTE possui Parceria oficial com a Oracle – Oracle Partner Network

JUSTIFICATIVA: A exigência da Parceria Oracle é relevante para que esta CONTRATANTE tenha plena certeza da capacidade técnica e do conhecimento das
áreas do conhecimento solicitadas.

No caso específico da parceria Oracle, estamos tratando de um dos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados do por�fólio de aplicações, que é uma área
do conhecimento fundamental ao bom desempenho dos serviços relacionados ao objeto de contratação.

Com tal exigência, espera-se ter como CONTRATADA uma empresa reconhecida no mercado por seus profissionais e seus projetos, parceira dos
fornecedores das principais tecnologias apresentadas no Parque Tecnológico da CONTRATANTE, dado que teremos um contrato com grandes
responsabilidades a serem supridas.

 

A parceria Oracle se faz necessária, pois, segundo informações disponíveis em h�ps://www.oracle.com /br/partnernetwork/, “parceiros são consultores e
especialistas de confiança na construção, venda e fornecimento de serviços de valor agregado para a tecnologia Oracle”. Ainda conforme texto do referido
link, “os parceiros Oracle estão equipados com a experiência e as ferramentas demonstradas de que precisam para ajudálo a alcançar resultados
inovadores, economizar dinheiro, ... e reduzir riscos”, itens que, indiscu�velmente são de interesse de qualquer administração pública.

A parceria Microso� se faz necessária, pois, conforme disponível em h�ps://partner.microso�.com/pt-br/, a parceria possibilita a contratação de um
fornecedor que disponha de um suporte sem igual nas tecnologias Microso�, com a obtenção de respostas rápidas sobre necessidades de TI e a oferta de
serviços com habilidades desenvolvidas através de treinamentos técnicos atualizados. A competência Data Pla�orm assegura que o serviço estará sendo
prestado por um fornecedor cuja equipe tenha um especialista SQL Server e, desta forma, possa prestar um serviço de qualidade, bem como solucionar
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eventuais problemas, que podem impactar de maneira significa�va o ambiente desta CONTRATANTE, de maneira rápida, asser�va e segura, garan�ndo as
soluções mais adequadas e mantendo a integridade dos dados e a disponibilidade dos mesmos para as aplicações.

Ambas as parcerias asseguram que a CONTRATADA detém experiência, corpo técnico e qualificação necessária para o desenvolvimento das a�vidades em
contratação. Com elas, busca-se garan�r que a CONTRATADA possui de fato acesso à tecnologia dos respec�vos fabricantes de modo a poder alcançar
informações técnicas quando necessário para prestação dos serviços, oferecendo tratamento adequado e respostas consistentes às demandas em
conformidade com o grau de complexidade da tecnologia e os prazos (SLAs) acordados.

Resposta: Entendemos que todas as qualificações técnicas e exigências necessárias para a contratada estão discriminadas no Termo de Referência. Sendo
assim, não é necessário a inclusão dos cer�ficados mencionados.  

 

SONDA PROCWORK INFORMÁTICA LTDA:

1. A Adoção de metodologia ágil e os detalhamentos das fases mínimas são um grande avanço nas melhores prá�cas em editais, mas sugerimos a inclusão
de outro lote de suporte ao desenvolvimento (com dinâmica de faturamento global para um único fornecedor), onde possam ser elencados serviços
adicionais (que serão comumente ´consumidos´, pelos órgãos aderentes ao registro de preços como: treinamentos, mapeamentos de processos, análises
para LGPD, elaboração de manuais, configuração de ambientes (CI/CD, DEVOPS) etc.). Em síntese um volume específico de USTs para este novo item e com
as disciplinas acima relacionadas no catálogo.

Resposta: Em relação à proposta apresentada entendemos que as a�vidades previstas no Repertório de USTs consistem nas principais a�vidades inerentes
ao serviço de desenvolvimento de sistemas. Estas a�vidades poderão ser revisadas a qualquer momento, durante a execução do contrato, a critério da
CONTRATANTE, sendo passíveis de alterações, inclusões ou exclusões. Como o repertório apresenta um conjunto não exaus�vo de a�vidades previstas, caso
seja iden�ficada no decorrer da execução contratual a necessidade de incrementos de a�vidades, como as supracitadas, é possível que isso seja feito a
posteriori. 

 

2. No item 1.1.6.2 gostaríamos de sugerir que a metodologia design Thinking, não seja exclusiva, possibilitando que a contratada possa viabilizar através
daquela que tem mais aderência as suas operações (P/ex: Design Sprint, lean, etc), o que possibilitará maior eficácia e maturidade nesta fase.

Resposta: Não há necessidade de u�lização exclusiva da metodologia de Design Thinking, sendo possível a adoção de outras similares. Sendo assim, será
providenciada a alteração na redação do Termo de Referência. 

 

3. No item 1.1.6.2 é dito que a etapa de Ideação será desenvolvida apenas pela CONTRATANTE, porém no quadro do item 1.1.6.14.1, é previsto o perfil de
arquiteto da CONTRATADA para esta etapa de Ideação. A CONTRATADA poderá então atuar com o seu arquiteto durante a Ideação?

Resposta: Ambas as partes poderão par�cipar da etapa de ideação. Sendo assim, será providenciada a adequação da redação do Termo de Referência,
incluindo a adição desta a�vidade no repertório de USTs. 
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4. No item 1.1.6.12 onde é mencionado que a contratante poderá alterar a metodologia de desenvolvimento e a contratada deve se adequar em 30 dias,
gostaríamos de sugerir a supressão ou reenquadramento, pois isto é antagônico ao objeto que especifica metodologia ágil. Mas ainda, que a aplicação seja
ágil e Kanban também teremos uma desestruturação do edital pois não estaremos falando de sprints de prazo definido (�me box) e nesta lógica seguimos
para outras metodologias. Ademais a alteração poderia significar alteração de papéis, perfis e cer�ficações, e talvez em desequilíbrio econômico-financeiro
do contrato.

Resposta: Não será possível alteração da metodologia de desenvolvimento ágil escolhida: o scrum. Sendo assim, será providenciada a exclusão do item no
Termo de Referência.

 

5. No item 1.1.6.15.1.2 é dito que “O aceite das entregas será definido pelos critérios estabelecidos nas histórias de usuários ou Itens de trabalho e
conforme qualidade de código definida na esteira de integração con�nua, descrita no item 8.3 - Condições de Recebimento". Mas o item 8.3 não estabelece
esses critérios.

Resposta: O item 8.3 trata do aceite das entregas, e não dos critérios a serem estabelecidos nas histórias de usuário. A definição desses critérios só será feita
durante a execução do contrato, na fase de escrita de história de usuários. Será providenciada a adequação da redação do Termo de Referência para facilitar
a compreensão. 

 

6. No item 1.2.2 Referente ao fluxo de Sustentação/ Manutenção de so�ware gostaríamos, onde é mencionada a possibilidade da squad assumir a
manutenção. Gostaríamos de sugerir alterna�vamente a inclusão de perfis exclusivos para estas a�vidades.

Resposta: Conforme definido no item 1.2.3.4.2 "O Squad será formado no início da execução do serviço, onde a CONTRATANTE definirá quais papéis da
CONTRATADA deverão atuar naquela demanda". Sendo assim, não é necessário a definição de perfis exclusivos para a a�vidade de manutenção. Conforme
adicionado no item 1.2.3.4.2.1. "O squad não necessariamente deverá contemplar todos os perfis elencados no item 1.2.3.4.1, mas sim os perfis que a
CONTRATANTE julgar necessários para o atendimento da demanda em questão". 

 

7. No item 1.2.3.4.2 é mencionado que o Squad será formado através de definição da contratante, contudo alterna�vamente e conforme preconizado na
metodologia, onde as equipes são auto gerenciadas e devem contemplar todos os perfis para desenvolvimento da Sprint, gostaríamos de sugerir que a
equipe DeV da contratada deve gerenciar esta dinâmica.

Resposta: A CONTRATADA poderá sugerir a formação do squad que deverá ser aprovada pela CONTRATANTE.

 

8. No item 1.2.3.4.3 onde são definidos que alguns perfis poderão ser compar�lhados entre as Squads, gostaríamos de sugerir o número máximo de
compar�lhamento, o que significará importante efeito na precificação e compe��vidade de todas as empresas par�cipantes do certame.

Resposta: Entendemos não ser necessário a definição de número máximo de compar�lhamento.
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9. O item 1.2.4.1.1.3 Que trata sobre SLA de quan�dade de entregas, gostaríamos de sugerir alteração nos percentuais de glosa (4%, 6% e 8%), pois aplicado
sobre a OS pode causar importante impacto no fluxo financeiro, desequilibrando e indo de encontro a IN01, ou ainda, a manutenção da saúde financeira da
contratada (a penalização é devida, mas gostaríamos de sugerir revisão nos percentuais.

Resposta: Entendemos não ser per�nente a alteração dos percentuais de glosa.

 

10. 1.2.4.1.3.7 que trata sobre reclassificação de chamados, gostaríamos de sugerir que em caso de dúvida no enquadramento prevaleça a definição da
contratada, que estará gerenciando o processo, alocando equipe e seguindo os SLAs propostos, caso contrário poderemos ter atrasos em função de
debates.

Resposta: Entendemos não ser per�nente a sugestão apontada.

 

11. No item 6 rela�vo a qualificação técnica gostaríamos de sugerir prá�ca já consagradas em editais e que não penalizarão a contratante, permi�ndo
somatório de atestados e que poderão ser em períodos concomitantes.

Resposta: Será permi�da a soma de atestados, sendo assim, iremos incluir nova cláusula no Termo de Referência.

 

12. No item 8.2 referente a local de execução do projeto, gostaríamos de sugerir a preponderância de alocação das Squads remotamente, o que propiciará
obter toda a exper�se e maturidade da fábrica da contratada. Os perfis obrigatórios do 1.2.3.4.3 poderão atuar localmente, pois são compar�lhados e
estratégicos a contratante.

Resposta: A sugestão não será acatada.  

 

13. Referente ao item 8.2.1.1.2, sugerimos que fique definido se a CONTRATANTE cederá ou não os equipamentos para a execução, pois isso influencia no
preço final apresentado.

Resposta: A redação do item 8.2.1.2.2 será alterada para que fique claro que  a responsabilidade pelos equipamentos para a execução do serviço é de
responsabilidade da CONTRATADA.

 

14. Sugerimos que seja informado o horário de trabalho a ser pra�cado pela CONTRATADA durante a execução do contrato.

Resposta: Conforme incluído no item 8.3 O horário de trabalho será o horário comercial (segunda à sexta-feira - 08 às 19hrs) podendo variar, dentro desta
faixa, conforme a ro�na de trabalho da CONTRATANTE. 

 

15. O item 15.1.9 solicita a inclusão de preposto, mas não menciona se pode ser desempenhado a por algum membro da equipe, assim como gostaríamos
de sugerir que tenha seu perfil e a�vidades detalhadas.
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Resposta: 

Foi incluída o item 16.1.10, que determina que a CONTRATADA deve garan�r que o seu preposto não faça parte dos membros da equipe técnica e que
atuará, a critério da CONTRATANTE, mediante demanda.

Ademais, conforme item 1.2.3.3. o preposto será nomeado para fazer o  acompanhamento da execução do contrato junto às áreas da CONTRATANTE.

 

16. Sugerimos que o perfil de Analista UX possa ser atendido também por alguém com formação na área de Tecnologia de Informação e com especialização
na área de Design.

Resposta: Conforme determinado no Quadro 1 do Termo de Referência, o perfil apontado se adequa às exigências necessárias.  

 

17. O item 15.1 que trata sobre obrigações da contratada não traz o tempo indicado para subs�tuição de recursos, o qual sugerimos ser 20 dias úteis,
visando um processo de recrutamento & seleção maduro e que resguarde as especificidades de experiência e cer�ficações requeridas.

Resposta: Conforme item 16.1.14.2 incluído no Termo de Referência, a subs�tuição deve ser feita em um prazo máximo de até 20 (vinte) dias corridos e só
poderá ocorrer após avaliação e aprovação da CONTRATANTE.

 

18. Referente ao Anexo D, Item A1: detalhar se a remuneração de 10USTs ocorre em que situação. Ocorre a cada solicitação de Definição Arquitetura
ocorrida dentro da Sprint? Ou ocorre a cada solicitação feita pela CONTRATANTE.

Resposta: A remuneração de 10 USTs é feita para cada solicitação de definição arquitetural, conforme apresentado no Repertório de Es�ma�vas de Unidade
de Serviços Técnicos – USTs.

 

19. Referente ao Anexo D, a�vidades que são realizadas para diversos itens, momentos ou cenários terão um fator de mul�plicação do item no momento da
abertura da OS? Por exemplo:

a. A1-Definição Arquitetura – será considerado uma vez para todo o sistema? Ou será considerado para cada elemento separado da arquitetura como
backend, frontend, componentes, integrações, etc b. AD1 – Elaboração da Iden�dade visual – será considerado uma ve para todo o sistema? Ou para cada
elemento dis�nto da aplicação (tela de login, tela de cruds, tela de relatórios, etc...)

A tabela de complexidade também poderia ter parâmetros mais obje�vos no sen�do de não haver tanta subje�vidade e possibilidade de não consenso
entre CONTRATANTE e CONTRATADA.. Atualmente o nível C1 são para “requisitos simples”, o nível C2 são para requisitos com “mais regras” e o nível C3 para
requisitos de negócios “complexos”.
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Resposta: 

Em relação à definição de arquitetura e elaboração de iden�dade visual, a remuneração é feita para cada solicitação de definição arquitetural ou solicitação
de elaboração de iden�dade visual. Cabe apenas ressaltar que, a segunda, normalmente é feita apenas vez para cada projeto.

Em relação à tabela de complexidade entendemos que esta não necessita de alterações.

 

20. Os itens do catálogo terão a mesma quan�dade de USTs tanto para a criação inicial quanto para a alteração?

Resposta: Está correto o entendimento.

 

21. Referente ao Anexo D, item EC1 – Estudo: Sugerimos que seja pré-definido no TR os níveis de complexidade dos sistemas.

Resposta: Em relação à tabela de complexidade entendemos que esta não necessita de alterações.

 

22. No item 1.2.2.9.1 é dito que a quan�dade máxima de USTs para estudo de código fonte tem “como limite de critério de faturamento 140 (cento e
quarenta) USTs por funcionário capacitado”. A CONTRATADA pode então capacitar, e solicitar remuneração, para mais de um funcionário?

Resposta: O limite de critério de faturamento por funcionário capacitado  é de 140 (cento e quarenta) USTs.

 

23. Referente ao item1.2.4 – SLA e Penalidades, sugerimos incluir um subitem informando que, caso algum SLA seja impactado por alguma ação que fuja do
escopo de atuação da CONTRATADA isso não impacte na incidência de penalidade.

Resposta: Todas as exigências per�nentes à SLA e penalidades foram discriminadas no Termo de Referência.
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24. O item 2.4.1 apresenta uma tabela de salários para os perfis previstos no TR e informa que os salários pra�cados pela CONTRATADA não podem ser
inferiores ao da Tabela 1. Especificar se o valor a ser considerado como mínimo é o da MÉDIA.

Resposta: A redação do Termo de Referência será alterada para que fique claro que o salário mínimo a ser pago deve ser a média calculada na Tabela 1
- Pesquisa de Mínimo Salarial. 

 

25. As pesquisas salariais apresentadas na Tabela 1 do item 2.4.1 consideraram o tempo de experiência e as cer�ficações exigidas no quadro do item 3.1?

Resposta: A Pesquisa de Média Salarial apresentada na Tabela 1 do Anexo G está sendo atualizada para que consiga captar, ao máximo, a realidade de
mercado para os perfis profissionais solicitados.

 

26. Dentro de um escopo mais amplo sobre a TR gostaríamos de sugerir a inserção de índices econômicos que possam dar robustez corpora�va e respec�va
compe��vidade ao certame, conforme detalhamento abaixo:

Sugestão 1:

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

Conforme prescrito na Instrução Norma�va 06 de 23/12/2013 SLTI/MPOG e em atendimento aos Acórdãos N° 628/2014 – TCU – Plenário e N° 1214/2013 –
TCU - Plenário. A licitante deverá apresentar Índice de Endividamento Total – ET inferior ou igual a 0,6 (seis décimos), resultante da aplicação da fórmula
abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:

JUSTIFICATIVA:

Na teoria contábil, o Endividamento Total é usado para indicar a capacidade que tem determinada empresa de honrar seus compromissos financeiros, de
sorte que quanto maior o índice, mais dependência há de financiamentos de terceiros rela�vamente ao capital próprio. Assim, um índice menor significa
menos comprome�mento patrimonial e melhor solidez financeira.

A inclusão do ET como condição de habilitação nas licitações públicas ganhou importância em face da crescente responsabilização subsidiária da
Administração pelos pagamentos de verbas e encargos salariais de funcionários de empresas contratadas que se tornaram insolventes.

O tema deve ser mo�vo de preocupação não só deste Órgão, mas também do próprio Tribunal de Contas da União (TCU), do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG), da Advocacia-Geral da União (AGU), do Ministério da Previdência Social (MPS), do Ministério da Fazenda (MF), do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) e do Ministério Público Federal (MPF) que, em conjunto, estudaram amplamente formas de se conseguir maior
segurança nas contratações do poder público, nos termos do Acórdão nº 1214/2013-Plenário que resultou na Instrução Norma�va nº 06, de 23 de
dezembro de 2013, a qual alterou significa�vamente a Instrução Norma�va nº 02/2008.
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Entre as conclusões constantes no substancioso voto do Relator, Ministro Aroldo Cedraz, encontra-se:

“que as exigências de qualificação econômico-financeira previstas na maioria dos editais não estão sendo
capazes de evitar a contratação de empresas sem a devida capacidade econômico-financeira para honrar os
compromissos per�nentes à prestação dos serviços”.

Daí a recomendação geral para que os editais sejam mais exigentes quanto à qualificação das licitantes, medida esta pretendemos seguir.

Isso porque, inques�onável que a interrupção dos serviços a serem contratados pelo presente certame gera impacto imensurável e risco a esta
Administração na condução de seus projetos e de suas polí�cas públicas, de sorte que, no âmbito da gestão pública, não se pode cogitar a paralização dos
serviços, tampouco em razão da incapacidade financeira da Contratada.

Ao examinar caso semelhante, a Segunda Câmara do TCU entendeu que Índices de Endividamento total inferior a 0,60 pode ser considerado REGULAR,
conforme voto do Ministro Relator (itens 3 e 4 ) no Acórdão 8681/2011 – Segunda Câmara.

Nesse sen�do, ressalte-se o entendimento que restou assentado pelo Plenário do TCU no TC-001.400/2014-2, de que é possível dizer que o índice de 0,6
para o Endividamento Total é usual no mercado de serviços terceirizados e atende à lei:

“17. A verdade é que licitações têm imposto o Endividamento Total no máximo em 0,6 e não sofreram
impedimento até agora. No caso analisado, a própria Selog não aponta que o índice seja restri�vo, mas
apenas pede comprovação no sen�do contrário.

(...)

25. Entretanto, evidentemente, há que se respeitar os requisitos do edital, que procuram dar segurança à
contratação, como, no meu entender, foi o caso do Endividamento Total adotado pela SAMF/DF.”

Conclui-se, portanto, que a restrição não é indevida e atende ao interesse publico, resguardando não só os projetos e polí�cas públicas desta Administração,
como também dos prejuízos que poderão advir do inadimplemento de tais obrigações.

Portanto, o atendimento aos índices estabelecidos no Edital demonstrará uma situação equilibrada da licitante. Caso contrário, o desatendimento dos
índices revelará uma situação deficitária da empresa, colocando em risco a execução do contrato.

Com efeito, a exigência do Edital nada mais fez que traduzir em critérios obje�vos o disposto no art. 37, XXI, da Cons�tuição Federal, uma vez que a
contratação de empresas em situação equilibrada é o mínimo que este órgão deve cercar-se para assegurar o integral cumprimento do contrato.

 

Sugestão 2 (dois índices – Liquidez Geral e Liquidez Corrente)

1. Critérios Econômico – Financeiros de Habilitação:

1.1 – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do úl�mo exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a subs�tuição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da Sessão Pública.

Devem ser nomeados os valores do A�vo Circulante (AC) e do Passivo Circulante (PC), de modo a extrair se:
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Índice de Liquidez Geral (LG), Índice de Liquidez Corrente (LC)

Índice superior a um (>1), conforme prescrito na Instrução Norma�va CNENOG/SLTI no 05 de 26/05/2017 e Instrução Norma�va MARE-GM no 5, de
21/07/1995 resultante da aplicação da formula abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial resultante da aplicação das formulas abaixo,
com os valores extraídos de seu Balanço Patrimonial ou apurados mediante consulta on-line no caso de empresas cadastradas no SICAF:

LG = (A�vo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

LC = (A�vo Circulante) ÷ (Passivo Circulante)

2 – A licitante que apresentar Índices econômicos iguais ou inferiores a um (≤1) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez
Corrente, deverá comprovar que possui capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor da contratação.

3– As empresas que, porventura, ainda não �verem concluído seu primeiro exercício social e, consequentemente, não possuírem Balanço Patrimonial
exigível na forma da lei, poderão par�cipar da licitação mediante apresentação do Balanço de Abertura, em conformidade com a legislação contábil, para a
comprovação de sua qualificação econômico-financeira.

4– Cer�dão nega�va de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica; sendo que as
Cer�dões que não expressem a validade, só serão admi�das como validas se emi�das a menos de 180 (cento e oitenta) dias anteriores a abertura da
sessão.

Resposta: A opção pela solicitação de qualificação econômico-financeira, quando cabível, é solicitada no Edital de Licitação. O instrumento divulgado na
CONSULTA PÚBLICA foi apenas o Termo de Referência.

 

 

Natália Caroline Marçal Ferraz
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