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MONITORAMENTO. LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NAS ÁREAS DE
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1 - Considera-se que as determinações proferidas no Acórdão 667/2005 - Plenário foram parcialmente
cumpridas pela unidade jurisdicionada quando do lançamento de edital de licitação para contratação de
serviços de informática nas áreas de desenvolvimento de sistemas e acompanhamento de projetos.

  
2 - Diante da natureza das falhas encontradas no novo edital de licitação, entende-se ser suficiente expedir
determinações corretivas e dar prosseguimento ao monitoramento.

  
3 - As conclusões obtidas nos trabalhos de monitoramento permitem traçar as linhas gerais de um novo
modelo de licitação e contratação de serviços de informática.

Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento realizado nos termos do subitem 9.9 do
Acórdão 667/2005 - Plenário, versando sobre a Concorrência 06/2005, promovida pelo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC com o objetivo de contratar empresa especializada
para a prestação de serviços de desenvolvimento, implantação, manutenções corretivas e evolutivas, e
documentação de sistemas de informações e sítios web mediante a execução de projetos, bem como de
serviços de acompanhamento e controle da execução de projetos com base na metodologia de
gerenciamento de projetos vigente no Ministério,

  
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em:

  
9.1. determinar à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do
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Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - Spoa/MDIC que efetive as seguintes alterações no edital da
Concorrência 06/2005, inclusive em seus anexos e, quando couber, na minuta do contrato, sem prejuízo de
republicar o instrumento convocatório e reabrir o prazo para a realização da licitação:

  
9.1.1. explicite claramente o modelo pretendido para a contratação referente ao item 1.2. do objeto,
dando preferência ao modelo de contratação de execução indireta de serviços baseado na prestação e
remuneração de serviços mensuradas por resultados, considerando a compatibilidade dos serviços ora
licitados com esse modelo e as vantagens advindas de sua aplicação;

  
9.1.2. faça constar do edital a metodologia de mensuração de serviços e resultados, inclusive os critérios de
controle e remuneração dos serviços executados, relativamente ao item 1.2 do objeto, levando em
consideração a determinação contida no item 9.1.1 supra e as determinações exaradas nos Acórdãos do
Plenário 667/2005, 2.103/2005, 2.171/2005 e 2.172/2005;

  
9.1.3. reformule a redação do item 3.1 do edital para expressar claramente que o dispositivo destina-se
apenas a não permitir a adjudicação dos dois itens licitados à mesma empresa, registrando no edital e/ou
no projeto básico que essa restrição visa a assegurar a necessária segregação das funções de executor e
fiscalizador dos serviços;

  
9.1.4. faça constar do projeto básico as justificativas para a atribuição de pontuação ao conhecimento ou a
parcerias especializadas no sistema operacional Linux e para a exigência de comprovação de experiência em
análise e modelagem de dados constante do perfil dos profissionais alocados na execução dos serviços;

  
9.1.5. efetue um levantamento para apurar quais os recursos constantes do Anexo II do edital que são
relevantes e suficientes para fins de comprovação da experiência do licitante conforme exigido no item 7.1
do edital e especifique esses recursos no referido item (ou em anexo ao item), sem prejuízo de explicitar a
possibilidade de aceitar o somatório de atestados; 
 
9.1.6. avalie a necessidade de exigir que a empresa contratada forneça suporte remoto aos profissionais
alocados na execução dos serviços relativos ao item 1.2 do objeto; caso esse aspecto venha a ser
considerado essencial ao andamento do futuro contrato, inclua esse requisito explicitamente no edital e no
contrato como serviço a ser prestado pela contratada e pago pela Administração, retirando a matéria dos
quesitos de pontuação das propostas técnicas; caso contrário, abstenha-se de utilizar o quesito previsto no
item 2.2.1.a do Anexo I do edital na avaliação das propostas técnicas, tendo em vista que o critério
restringe a competitividade do certame; 
 
9.1.7. evite o direcionamento à apresentação de certificados de qualidade específicos na formulação do
critério de pontuação do fator “qualidade” referente ao item 1.1 do objeto, assegurando também que o
certificado se refira a área compatível com os serviços licitados, que o documento tenha sido emitido por
entidade certificadora credenciada por organismo oficial e que a apresentação de um único certificado
válido seja considerada suficiente para atribuição de pontuação ao licitante de forma a evitar a exigência
de apresentação de vários certificados;

  
9.1.8. evite a atribuição de pontuação progressiva a um número crescente de atestados comprobatórios de
experiência contendo idêntico teor, uma vez que tal prática corresponde à aferição da quantidade de vezes
em que os mesmos serviços foram prestados pelo interessado, quesito que viola o princípio da isonomia e
que se afigura irrrelevante para selecionar o licitante mais apto na licitação em tela;

  
9.1.9. inclua no edital a metodologia de avaliação de qualidade, abrangendo a definição de variáveis
objetivas (por exemplo, o grau de conformidade com as especificações inicialmente estabelecidas, o
número de falhas detectadas no produto obtido, entre outras), bem como a fixação dos respectivos critérios
de avaliação dessas variáveis, incluindo a escala de valores e o patamar mínimo considerado aceitável;

  
9.1.10. inclua no documento “solicitação de serviço” campo específico para preenchimento com a avaliação
da qualidade dos serviços realizados e as justificativas do avaliador;

  
9.1.11. atente para o disposto no art. 29 da Lei 8.666/93, exigindo, como condição de habilitação, prova de
regularidade com a Fazenda Pública, a seguridade social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em
vez de prova de quitação;

  
9.2. determinar à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - Spoa/MDIC que encaminhe a este Tribunal cópias das atas
de abertura de propostas e demais documentos expedidos ao longo do desenvolvimento da Concorrência
06/2005 tão logo sejam concluídos os respectivos atos administrativos;

  
9.3. determinar à 5ª Secex que, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno, verifique os resultados
advindos do cumprimento das determinações contidas neste acórdão mediante o monitoramento do
desenvolvimento da licitação;
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9.4. recomendar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão que, a partir das diretrizes expostas na seção III do voto antecedente e nos Acórdãos
deste Tribunal, sobretudo os de número 667/2005, 2.103/2005, 2.171/2005 e 2.172/2005, todos do Plenário,
elabore um modelo de licitação e contratação de serviços de informática para a Administração Pública
Federal e promova a implementação dele nos diversos órgãos e entidades sob sua coordenação mediante
orientação normativa, que deve conter no mínimo:

  
9.4.1. a divisão dos serviços de informática necessários aos órgãos e entidades em tantos itens quanto sejam
tecnicamente possíveis e suficientes;

  
9.4.2. a realização de licitação independente para cada item, contemplando requisitos de habilitação e
critérios de avaliação de proposta técnica objetivos, relevantes e específicos para cada item, favorecendo
assim a competitividade do certame, a redução de preços, a especialização das empresas, a qualidade dos
serviços, a redução de riscos estratégicos e de segurança para o órgão ou entidade;

  
9.4.3. a mensuração, sempre que possível, da prestação de serviços por resultados segundo especificações
previamente estabelecidas, evitando-se a mera locação de mão-de-obra e o pagamento por hora-trabalhada
ou por posto de serviço, utilizando-se de metodologia expressamente definida no edital que contemple,
entre outros, os seguintes pontos básicos:

  
9.4.3.1. a fixação dos procedimentos e dos critérios de mensuração dos serviços prestados, abrangendo
métricas, indicadores, valores aceitáveis, etc.;

  
9.4.3.2. a quantificação ou a estimativa prévia do volume de serviços demandados, para fins de comparação
e controle;

  
9.4.3.3. a definição de metodologia de avaliação da adequação às especificações e da qualidade dos
serviços com vistas à aceitação e pagamento;

  
9.4.3.4. a utilização de um instrumento de controle, geralmente consolidado no documento denominado
“ordem de serviço” ou “solicitação de serviço”;

  
9.4.3.5. a definição dos procedimentos de acompanhamento e fiscalização a serem realizados
concomitantemente à execução para evitar distorções na aplicação dos critérios;

  
9.4.4. a utilização, como instrumento de controle das etapas de solicitação, acompanhamento, avaliação,
atestação e pagamento de serviços, da “ordem de serviço” ou “solicitação de serviço”, que deve conter, no
mínimo:

  
9.4.4.1. a definição e a especificação dos serviços a serem realizados; 

  
9.4.4.2. o volume de serviços solicitados e realizados segundo as métricas definidas;

  
9.4.4.3. os resultados ou produtos solicitados e realizados;

  
9.4.4.4. o cronograma de realização dos serviços, incluídas todas as tarefas significativas e seus respectivos
prazos; 

  
a avaliação da qualidade dos serviços realizados e as justificativas do avaliador;

  
9.4.4.6. a identificação dos responsáveis pela solicitação, pela avaliação da qualidade e pela atestação dos
serviços realizados, os quais não podem ter nenhum vínculo com a empresa contratada;

  
9.5. fixar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão encaminhe a este Tribunal os resultados alcançados na
implementação da medida referida no item 9.4 supra;

  
9.6. encaminhar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão cópia dos Acórdãos 667/2005, 2.103/2005, 2.171/2005 e 2.172/2005, todos do
Plenário, acompanhados dos respectivos relatórios e votos, a fim de subsidiar os trabalhos referidos no item
9.4 supra;

  
9.7. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex que:

  
9.7.1. adote providências, por intermédio da unidade competente, para monitorar, em processo apartado, o
cumprimento das medidas contidas nos itens 9.4 e 9.5 retro, incluindo a análise e a manifestação conclusiva
acerca do modelo de licitação e contratação de serviços de informática que vier a ser desenvolvido; 

  
9.7.2. oriente as unidades técnicas deste Tribunal no sentido de incluírem as diretrizes mencionadas no item
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9.4 deste Acórdão entre as utilizadas como parâmetro para a fiscalização e a avaliação de editais de
licitação de serviços de informática; 
 
9.8. alertar o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre a necessidade de prover os setores de
informática dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal com estrutura organizacional e quadro
permanente suficientes para realizar, de forma independente das empresas prestadoras de serviços, o
planejamento, a definição, a coordenação, a supervisão e o controle das atividades de informática, com a
finalidade de garantir a autoridade e o controle da Administração sobre o funcionamento daqueles setores;

  
9.9. dar conhecimento deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, em especial
quanto às questões discutidas na seção III do voto e quanto à determinação contida no item 9.4 deste
Acórdão, à Sra. Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidência da República e ao Sr. Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão; 

  
9.10. dar conhecimento deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, à
Controladoria-Geral da União para que as diretrizes mencionadas na seção III do voto e no item 9.4 deste
acórdão sejam utilizadas como parâmetro para a fiscalização de editais de licitação de serviços de
informática lançados pela Administração Pública Federal; 

  
9.11. dar conhecimento deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, à Secretaria
Adjunta de Fiscalização - Adfis a fim de subsidiar os trabalhos executados em cumprimento ao item 9.7 do
Acórdão 1.558/2003 - Plenário.

Relatório:
Em exame Tomada de Contas Especial originada de Inspeção Especial realizada no âmbito do TC n.º
024.650/1992-7, levada a efeito para apurar denúncia oferecida pela Deputada Federal Jandira Feghali, 

  
Trata-se de monitoramento realizado nos termos do subitem 9.9 do Acórdão 667/2005 - Plenário, versando
sobre a Concorrência 06/2005, promovida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
- MDIC com o objetivo de contratar empresa especializada para a prestação de serviços segundo os itens a
seguir:

  
1.1 desenvolvimento, implantação, manutenções corretivas e evolutivas, e documentação de sistemas de
informações e sítios web mediante a execução de projetos;

  
1.2 acompanhamento e controle da execução de projetos com base na metodologia de gerenciamento de
projetos vigente no ministério.

  
2. O Acórdão 667/2005-Plenário foi proferido no TC-001.605/2005-5, que tratou do monitoramento da
Concorrência 01/2005, formulada pelo ministério com vistas à contratação de uma ampla gama de serviços
de informática. Diante da presença de vícios insanáveis no instrumento convocatório, o Tribunal determinou
à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - Spoa/MDIC que adotasse providências para
anular o certame, realizar licitações distintas para cada área de serviço e proceder a correções nos futuros
editais a fim de evitar a repetição das deficiências verificadas nos dispositivos referentes à forma de seleção
das empresas, remuneração das futuras contratadas e controle dos serviços.

  
3. As questões objeto deste monitoramento foram tratadas na instrução elaborada pela Sra. Diretora da 2ª
Diretoria Técnica da 5ª Secex, que recebeu manifestação de concordância do Sr. Secretário de Controle
Externo, conforme transcrito abaixo (fls. 1367/1381). 

  
 
 
“3. Tendo em vista a complexidade da matéria e considerando-se o disposto no subitem 9.9 do Acórdão
667/2005 - Plenário, esta Secretaria enviou a documentação relativa à Concorrência de nº 06/2005,
encaminhada pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - Spoa/MDIC (Ofício nº
102/Spoa/MDIC/SE-MDIC fls.08), à Secretaria de Tecnologia da Informação - Setec para emissão de parecer
técnico sobre a matéria, de modo a subsidiar o exame do processo. 

  
4. A Setec concluiu que o Edital da concorrência ainda continha impropriedades que comprometiam a
legalidade, a economicidade e a efetividade do certame, além de não configurar o atendimento integral de
determinações anteriormente endereçadas ao Ministério (fls. 1222/1229). 

  
5. Diante das impropriedades indicadas, esta unidade técnica encaminhou o processo ao Gabinete do
Relator, com proposta de, cautelarmente, determinar-se à Spoa/MDIC, a adoção de providências com vista a
suspender a concorrência (MDIC nº 06/2005). Sugeriu, também, fosse promovida a oitiva dos responsáveis
para que se pronunciassem sobre os pontos ali indicados (fls. 1332/1346 e 1347).

  
6. O Relator, por meio de despacho de fls. 1348/1350, diante das instruções elaboradas pelas unidades
técnicas, proferiu despacho determinando a suspensão cautelar do certame e a oitiva dos responsáveis a
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respeito dos itens ali indicados. 
  

(...)
  

8. Em cumprimento ao despacho do Relator, esta unidade técnica encaminhou à Subsecretaria de
Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(Spoa/MDIC) o Ofício nº 1.069/2005 (fls. 1351/52) com a decisão do Relator de determinar a suspensão
cautelar da concorrência e de solicitar a oitiva dos responsáveis a respeito dos pontos questionados.

  
9. Por meio do OF Spoa/MDIC/SE/MDIC 02/2006, recebido nesta Secretaria em 12/01/2006 (fls.1354), o
Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração encaminhou o Memorando nº
08/2006/CGMI/Spoa/MDIC/SE - MDIC contendo as justificativas sobre o assunto (fls. 1355/1357).

  
(...)

  
10. Em atenção à solicitação desta Secretaria, a SETEC emitiu o Parecer (fls. 1360/1366, de 30 de janeiro de
2006), cuja análise transporta-se a seguir, após a transcrição de cada item da oitiva e da manifestação da
Spoa/MDIC.

  
DESPACHO DO RELATOR

  
a) indefinição quanto ao modelo de contratação de serviços adotado no item 1.2 do objeto
(‘acompanhamento e controle de projetos’), i.e. locação de mão-de-obra ou prestação de serviços, tendo
em vista a incompatibilidade entre a exigência de alocação de quantitativo fixo de pessoal (‘disponibilização
de dois profissionais’) e a previsão de execução de serviços baseada na emissão do documento intitulado
‘solicitação de serviço’, que pressupõe a mensuração de resultados (item 2.1 da instrução - fl. 1337 - v. 6);

  
RESPOSTA DO MDIC

  
O modelo pretendido para a contratação referente ao item 1.2. do Objeto é o de Posto de Serviço.
Considerando as observações do Senhor Ministro serão redefinidos todos os procedimentos e instrumentos
constantes no item 11.3. do Projeto Básico, obedecendo-se às determinações constantes dos itens 9.3.3.,
9.3.4. e 9.3.6.

  
PARECER DA SETEC

  
1. A resposta do MDIC está inconsistente com o texto do Edital, pois nele a expressão ‘Posto de Serviço’
sequer é mencionada. Ao contrário, depreende-se de sua leitura que houve considerável esforço no sentido
de afastar-se do modelo de contratação por locação de mão-de-obra - tipicamente representado pelos
contratos por postos de serviço, que era o modelo adotado na Concorrência 01/2005, cancelada por este
Tribunal - e aproximar-se do modelo de prestação de serviços mensurados pelos resultados, conforme
determinado no Acórdão 667/2005 - Plenário.

  
2. Portanto, a resposta do MDIC não logrou esclarecer ou justificar a impropriedade identificada e descrita
como ‘indefinição quanto ao modelo de contratação de serviços adotado no item 1.2 do objeto’, e, em se
tratando de atividade de elevada complexidade intelectual e elevado custo unitário, claro está que o
modelo de prestação de serviços mensurados por resultados deve ser preferido ao modelo de contratação
por postos de trabalho. Por esta razão, há necessidade de revisão do Projeto Básico, aliás, como já admitido
pelo Ministério.

  
Parecer da 5ª Secex

  
11. Em consonância com a análise proferida pela Setec, não ficou claro o tipo de contratação a que se
refere o item 1.2 do Edital. No entanto, o Ministério já admitiu a possibilidade de redefinir todos os
procedimentos e instrumentos constantes no item 11.3 do Projeto Básico.

  
(...)

  
11.2 Nesse sentido, e tendo em vista que titular da Spoa/MDIC reconheceu que o documento deveria ser
alterado, consideramos aceitas as argumentações do Ministério, sem prejuízo de determinar-se à unidade
que promova revisão do texto do Edital da Concorrência nº 06/2005, de forma deixar assente o modelo
pretendido para a contratação referente ao item 1.2. do Objeto, tornando-o compatível com a exigência
estabelecida no item 5 do Edital.

  
 
 
DESPACHO DO RELATOR

  
b) restrição à competitividade em decorrência da proibição de que uma mesma empresa apresente
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propostas relativas aos dois itens licitados, uma vez que, a fim de assegurar a maior participação de
interessados no certame e a necessária segregação das funções de executor e fiscalizador, caberia aplicar
tal proibição apenas ao momento da adjudicação (item 2.3 da instrução - fls. 1341/1342 - v. 6);

  
RESPOSTA DO MDIC

  
Será retirada a restrição definida no Projeto Básico relativa à participação de uma mesma empresa nos dois
subitens do Objeto a ser contratado. Dessa forma o Edital exigirá que, durante a fase de adjudicação, será
concluída a classificação das empresas candidatas ao item 1.1 e aquela que se sagrar vencedora deste item
será automaticamente alijada do processo de classificação do item 1.2.

  
PARECER DA SETEC

  
3. O MDIC reconheceu a impropriedade e comprometeu-se a revisar o Projeto Básico quanto à permissão
para apresentação de propostas para ambos os itens, com desclassificação automática no segundo item
daquela licitante que sagrar-se vencedora no primeiro item, visto não deverem ser executados pela mesma
empresa.

  
Parecer da 5ª Secex

  
12. A questão decorreu do fato de o item 3.1 do Edital (fl. 648) estabelecer que ‘a empresa que apresentar
proposta para o subitem 1.1 não poderá apresentar proposta para o subitem 1.2, uma vez que as atividades
a serem realizadas pela empresa contratada para o subitem 1.2 envolvem o acompanhamento e controle,
sob o aspecto metodológico, dos produtos realizados pela empresa contratada para o subitem 1.1’.

  
12.1 A SETEC observou (item 2.3 da instrução - fls. 1341/1342 - v. 6) que a restrição pretendida pelo
Ministério decorre da aplicação do princípio básico da independência entre auditor e auditado, que,
aplicado ao caso em questão, determina que uma mesma empresa não poderia ser contratada para executar
os projetos de desenvolvimento e manutenção (subitem 1.1 do Edital) e, simultaneamente, acompanhar e
controlar tais projetos (subitem 1.2).

  
12.2 Considerando que a Spoa comprometeu-se de alterar o Projeto Básico, e visando assegurar a maior
participação de interessados no certame e a necessária segregação das funções de executor e fiscalizador,
é, portanto, essencial que a unidade acrescente ao edital dispositivo que estabeleça que tal proibição
ocorrerá apenas ao momento da adjudicação. 

  
 
 
DESPACHO DO RELATOR

  
c) exigência de comprovação de experiência em análise e modelagem de dados constante do perfil do
profissional alocado na execução dos serviços relativos ao item 1.2 do edital sem que esse requisito tenha
correlação com o desempenho das atividades de gerenciamento de projetos (item 2.4 da instrução - fl. 1342
- v. 6);

  
RESPOSTA DO MDIC

  
A exigência de ‘experiência em análise e modelagem de dados’ constante do perfil do profissional em
questão será substituída por ‘conhecimento em análise e modelagem de dados’ visto que a métrica a ser
utilizada tem por base a modelagem de dados. Este conhecimento é imprescindível para a realização das
atividades de acompanhamento e homologação dos produtos gerados.

  
PARECER DA SETEC

  
4. (...)

  
a) parece razoável esperar ou exigir que o profissional que atue como Gerente de Projetos tenha
conhecimentos de análise e modelagem de dados quando tais conhecimentos afetam fortemente as
atividades de acompanhamento e homologação de produtos gerados. Nesse sentido, a resposta do MDIC
pode ser aceita como justificativa, inclusive em relação à pequena correção que se propôs fazer;

  
(...)

  
5. Portanto, a resposta do MDIC atende à elucidação da dúvida apresentada e a alteração proposta será
suficiente.

  
Parecer da 5ª Secex

  
13. Em vista do parecer da Setec, consideramos suficientes as providências adotadas pelo MDIC. Entretanto,
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para fins de controle, sugerimos expedir-se determinação ao órgão.
  

 
 
DESPACHO DO RELATOR

  
d) imprecisão na formulação do requisito de qualificação técnica do licitante, visto que se exige a
apresentação de atestado comprovando experiência na utilização de recursos semelhantes aos existentes no
Ministério sem que sejam estabelecidos os critérios para aferir tal semelhança, o que pode ocasionar a
aplicação de critérios subjetivos para aceitação dos mencionados atestados (item 2.5 da instrução - fl. 1342
- v. 6);

  
RESPOSTA DO MDIC

  
A palavra ‘semelhante’ será excluída. O texto será modificado de forma a ser exigida a comprovação de
experiência na utilização dos mesmos recursos aplicados no Ministério.

  
PARECER DA SETEC

  
6. O Ministério reconheceu a impropriedade apontada e providenciará o seu saneamento na próxima versão
do Edital.

  
Parecer da 5ª Secex

  
14. Em vista do parecer da Setec, consideramos aceitáveis as providências adotadas pelo MDIC.

  
 
 
DESPACHO DO RELATOR

  
e) omissão no edital e no projeto básico quanto aos critérios de controle e remuneração dos serviços
executados atinentes ao item 1.2 do objeto, o que pode ensejar a remuneração da contratada com base no
total de horas trabalhadas pelos profissionais, independentemente da entrega efetiva de produtos (item 2.1
da instrução - fl. 1337 - v. 6);

  
f) ausência de definição da metodologia de mensuração de serviços realizados relativos ao item 1.2 do
objeto, podendo vir a caracterizar descumprimento da determinação endereçada ao MDIC nos itens 9.3.4 e
9.3.6 do Acórdão 667/2005 - Plenário (itens 17 e 20 da instrução - fl. 1338 - v. 6);

  
RESPOSTA DO MDIC

  
As observações feitas nestes itens serão atendidas com as alterações já explicitadas no item 4.a. deste.

  
PARECER DA SETEC

  
7. O Ministério reconheceu a impropriedade apontada e providenciará o seu saneamento na próxima versão
do Edital. Considere-se ainda a conveniência de ajustar o Edital de modo a caracterizar o objeto da segunda
contratação como prestação de serviços mensurados por resultados, conforme explicitado nos §§ 2-3 deste
Parecer.

  
Parecer da 5ª Secex

  
15. Ante as observações da Setec entendemos que deva ser determinado ao Spoa/MDIC que ajuste o Edital
da concorrência fazendo constar a definição da metodologia de mensuração de serviços realizados relativos
ao item 1.2 do objeto.

  
 
 
DESPACHO DO RELATOR

  
g) restrição à competitividade do certame constante da pontuação da proposta técnica referente ao item
1.2 do objeto, uma vez que um único item de pontuação (2.2.1.a do Anexo I do edital) representa 45% da
pontuação máxima possível, enquanto que a participação dos demais itens varia entre 2,8% e 5,6% do total
de pontos atribuíveis (itens 2.2.2 e 2.2.4 da instrução à fl. 1339 e planilha à fl. 1331 - v. 6);

  
RESPOSTA DO MDIC

  
A pontuação em questão será alterada, de forma a tomá-la mais equilibrada com relação às demais
pontuações do subitem 1.2.
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PARECER DA SETEC

  
8. O Ministério reconheceu a impropriedade apontada e providenciará o seu saneamento na próxima versão
do Edital.

  
 
 
 
 
Parecer da 5ª Secex

  
16. Apesar da medida adotada pela Spoa/MDIC, entendemos conveniente que se determine ao órgão que
promova alterações no edital de forma a tornar mais equilibrada a pontuação da proposta técnica referente
ao item 1.2 do objeto.

  
 
 
DESPACHO DO RELATOR

  
h) atribuição de pontuação ao conhecimento ou a parcerias especializadas no sistema operacional Linux sem
que tenha ficado demonstrada a correlação desse critério com a contratação de serviços de
desenvolvimento de sistemas (item 2.2.7 da instrução - fl. 1340 - v. 6);

  
RESPOSTA DO MDIC

  
O MDIC almeja a padronização do seu ambiente de desenvolvimento de sistemas e sítios, acompanhando as
diretrizes da política governamental de uso de softwares livres. O Linux é o Sistema Operacional definido
para uso no Ministério. Grande parte dos Sistemas de Informações e Sítios Web atualmente utilizada foi
desenvolvida com recursos específicos do sistema operacional Windows, logo, a linha de ação adotada é a
de se adequar esses Sistemas aos recursos específicos do sistema operacional Linux. Nesse sentido, estamos
pontuando empresas que tragam conhecimento, experiência e suporte no ambiente operacional Linux, de
forma a viabilizar esse processo.

  
PARECER DA SETEC

  
9. A resposta do MDIC é razoável e justifica a decisão de pontuar conhecimentos e parcerias relacionadas
com o sistema operacional Linux. No entanto, tais justificativas devem fazer parte do instrumento
editalício, tanto na descrição do ambiente do Ministério, quanto resumidamente na descrição da pontuação
(anexos do Projeto Básico). Tais ajustes devem constar da próxima versão do Edital.

  
Parecer da 5ª Secex

  
17. É importante lembrar que a atribuição de pontuação a parcerias especializadas no sistema operacional
Linux foi objeto de questionamento pelo Tribunal no TC 003.674/2004-3, que trata-se de representação
formulada pela empresa DNZL Consultoria Empresarial Ltda. contra deficiências no edital da Concorrência
01/2004, promovida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.

  
17.1 Conforme dispôs o relator daqueles autos, Exmo. Sr. Ministro Augusto Sherman Cavalcanti em seu Voto
(item 34), quando se analisou a proposta de adoção de medida cautelar, verificou-se que não estava claro o
motivo de se pontuar a parceria quando, aparentemente, se pretendia a simples comprovação de
capacidade da empresa licitante em trabalhar com o sistema Linux. A partir do exame dos novos
esclarecimentos encaminhados, a Setec entendeu que o objetivo visado pelo MDIC seria a seleção de
empresa apta a obter soluções rápidas para problemas técnicos do sistema operacional, o que é viabilizado
por meio do estabelecimento de parceria com o fornecedor do software. Assim, considerou-se justificável a
pontuação da parceria, mas somente no caso dos itens Administração de Rede e Suporte a Usuários. 

  
(...)

  
17.4 Tendo em vista a deliberação desta Corte e considerando-se as observações da Setec, sugerimos
expedir-se determinações à Spoa/MDIC, para que faça constar do processo licitatório justificativa para
atribuição de pontuação ao conhecimento no sistema indicado. 

  
 
 
DESPACHO DO RELATOR

  
i) direcionamento à apresentação de certificados de qualidade específicos na formulação do critério de
pontuação do fator ‘qualidade’ referente ao item 1.1 do objeto (item 2.7.2 da instrução - II. 1343 - v. 6);
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RESPOSTA DO MDIC

  
No tocante a observação feita para a certificação CMM ou CMMI, será retirada a indicação da entidade
certificadora, ampliando a aceitação de qualquer outra entidade credenciada por organismo oficial. Será
solicitado o comprometimento da empresa no sentido de incluir na sua certificação a equipe que prestará os
serviços no Ministério.

  
PARECER DA SETEC

  
10. O Ministério reconheceu a impropriedade apontada e providenciará o seu saneamento na próxima versão
do Edital.

  
Parecer da 5ª Secex

  
18. Apesar da informação da Spoa/MDIC de que irá excluir do edital a indicação de entidade certificadora,
Setec, sugerimos expedir-se determinações para que o órgão reformule o critério de pontuação do fator
‘qualidade’ referente ao item 1.1 do objeto.

  
 
 
DESPACHO DO RELATOR

  
j) formulação incompleta do item 2.1.3.a do Anexo I do edital, que estabelece os critérios de pontuação do
fator ‘desempenho’, categoria ‘prestação de serviços correlatos’, atinentes à área de desenvolvimento de
sistemas (item 1.1 do objeto), tendo em vista que não constou do item o subcritério relativo à atestação de
experiência no desempenho de atividades relacionadas a ‘sítios web utilizando a linguagem PHP’, não
obstante esse mesmo subcritério tenha sido incluído como item de pontuação na área de acompanhamento
de projetos (item 1.2 do objeto) (item 2.8 da instrução - fl. 1344 - v. 6).

  
RESPOSTA DO MDIC

  
Procederemos à inclusão do subcritério com vistas a maior adequação dos critérios de pontuação aos
objetivos da contratação.

  
PARECER DA SETEC

  
11. O Ministério reconheceu a impropriedade apontada e providenciará o seu saneamento na próxima versão
do Edital.

  
Parecer da 5ª Secex

  
19. Entendemos que as alterações que a Spoa/MDIC se comprometeu a realizar resolverão a pendência.
Nesse contexto, a expedição de determinação à unidade se afigura medida suficiente para corrigir a falha.

  
 
 
DESPACHO DO RELATOR

  
6. De início, tem-se que os itens 2.1.3.a e 2.2.3.a do Anexo I prevêem a atribuição de pontuação à
apresentação de múltiplos atestados comprobatórios da experiência do licitante (fls. 687/688 e 691 - v. 3).
É de se ressaltar que tais disposições do instrumento convocatório podem se constituir em indício de
restrição à competitividade e violação ao princípio da isonomia, uma vez que o critério formulado dá
tratamento desigual a concorrentes que se encontram na mesma situação. Ou seja, diante de dois licitantes
que detêm experiência comprovada na realização dos serviços licitados, será favorecido aquele que
exercitou essa experiência em um maior número de ocasiões, não obstante ambos tenham aptidão para
executar o objeto.

  
RESPOSTA DO MDIC

  
A empresa que puder demonstrar ter executado um mesmo tipo de serviço em diferentes locais, certamente
terá maiores experiências, habilidades e desempenho para sua execução. A pontuação baseada na
quantidade de Atestados para este fator Desempenho teve com base as determinações expressas nos itens
9.3.11. e 9.3.12. do Ac.1094/2004-P.

  
PARECER DA SETEC

  
12. (...)
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13. Assim, em alinhamento com a observação do Ministro Relator, é muito difícil afirmar tecnicamente que
uma licitante que apresenta três atestados é muito superior àquela que apresenta apenas um. Ainda assim,
três atestados para um dado serviço (itens 2.1.3, fls. 1143-1144, e 2.2.3, fls. 1147-1148) parece ser muito
pouco para se atribuir ‘grande experiência’ a uma licitante, particularmente em vista da possibilidade de
que as equipes que efetivamente prestaram tais serviços possam não fazer mais parte do quadro de
funcionários da licitante. Poder-se-ia falar em grande experiência à luz da comprovação de muitas
experiências - dezenas ou centenas - como é feito na academia, por exemplo, mas não à luz de algumas
poucas comprovações (até três atestações).

  
14. Toda essa dificuldade acerca de qual a maneira justa de avaliar a experiência das licitantes decorre de
uma única causa: esta não é uma boa forma de avaliar a diferença entre as licitantes, seja pela sua
nebulosidade, seja pelo risco de favorecer apenas as empresas que já atuam há mais tempo no mercado em
detrimento daquelas que, apesar de novas, reúnam talento em tecnologia da informação capaz de promover
saltos surpreendentes de inovação e qualidade, como, aliás, é bastante comum na área de tecnologia.

  
15. (...)

  
Parecer da 5ª Secex

  
20. Observou o relator, que a atribuição de pontuação à apresentação de múltiplos atestados
comprobatórios da experiência do licitante pode se constituir em indício de restrição à competitividade e
violação ao princípio da isonomia, por considerar que o critério formulado dá tratamento desigual a
concorrentes que se encontram na mesma situação.

  
(...)

  
20.5 Entende-se que a limitação do número de atestados, para fins de pontuação se caracteriza como fator
de limitação ao certame. Destaca-se que a experiência poderá ser comprovada em atestados diversos, sem
que se atribua pontuação pela sua quantidade.

  
20.6 Assim, tem-se por necessário expedir-se determinação à Spoa/MDIC para que reveja o Edital, (itens
2.1.3.a e 2.2.3.a do Anexo I) de forma a não atribuir pontuação cumulativa à apresentação de múltiplos
atestados.

  
 
 
DESPACHO DO RELATOR

  
7. A seguir, chamo a atenção para o item 2.2.1.a do Anexo I (fl. 689 - v. 3), relativo ao item 1.2 do objeto
(‘acompanhamento de projetos’), que atribui pontuação ao compromisso de disponibilizar ‘sem ônus para o
Ministério, serviço de suporte técnico remoto aos profissionais que irão prestar serviço no MDIC, apoiando-os
na execução dos trabalhos, via telefone (0800) e e-mail, 8 horas por dia, 5 dias por semana, com equipe de
profissionais devidamente qualificados (...)’.

  
8. São dois os problemas decorrentes da adoção desse critério, que, na verdade, estabelece uma obrigação
a ser satisfeita futuramente pelo contratado, i.e. a disponibilização de serviço de suporte remoto à equipe
de profissionais alocados pela empresa na execução do contrato.

  
9. Em primeiro lugar, trata-se de um dispositivo que restringe a competitividade do certame, pois, ao
estabelecer que o serviço será prestado sem ônus para o MDIC, a disposição pode beneficiar aqueles
licitantes que possuem uma estrutura de apoio similar previamente instalada. Ademais, não se deve
esquecer que foi verificado pelas unidades instrutivas que esse item representa 45% de toda a pontuação
aplicável a essa parte do objeto (planilha - fl. 1331 - v. 6), o que torna mais agrave a ocorrência.

  
10. Em segundo lugar, tem-se que esse dispositivo pode se constituir em ingerência da Administração na
forma como a empresa contratada irá organizar a prestação de serviços. Note-se que, em geral, o
fornecimento de suporte remoto a seus profissionais é assunto que cabe à empresa resolver, segundo o
modo e os recursos que ela entenda ser conveniente aplicar para alcançar os resultados fixados pela
Administração.

  
RESPOSTA DO MDIC

  
A observação feita para este item será atendida com as alterações explicitadas no item 4.g. deste.

  
PARECER DA SETEC

  
16. O Ministério reconheceu a impropriedade apontada e providenciará o seu saneamento na próxima versão
do Edital.
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17. Entretanto, cabe destacar que a dificuldade ora apontada decorre do fato de que o item 1.2
(‘acompanhamento e controle da execução de projetos com base na metodologia de gerenciamento de
projetos vigente no Ministério’) decorre de uma certa tendência para tratá-la como contrato de postos de
trabalho (dois postos no caso), o que ensejaria a necessidade de se manter um suporte remoto para os casos
não resolvidos pelos dois profissionais em questão.

  
18. Tal necessidade quase desaparece quando a prestação de serviço é mensurada pelo resultado, pois a
contratada somente fará jus a pagamento caso atenda à demanda formulada em ‘solicitação de serviço’,
independentemente do quantitativo de profissionais que venha a dispor para gerar o resultado desejado.

  
19. Por outro lado, é de conhecimento geral no mercado que profissionais de suporte com elevadíssima
competência são muito caros. Por essa razão, é mais econômico que as empresas mantenham tais
profissionais em suas estruturas centralizadas, oferecendo suporte às equipes que prestam serviço no
ambiente dos contratantes, de modo a diluir seu custo entre todos os contratos. Por isso, parece razoável
pontuar a disponibilidade de suporte remoto, pois tal característica pode contribuir com a redução do custo
do contrato (pelo efeito de diluição), embora não deva ser supervalorizada como ocorreu no Edital 06/2005
(45% da pontuação técnica).

  
 
 
Parecer da 5ª Secex

  
21. Apesar de se comprometer a promover alterações na forma explicitada no item 4.g (comentado no item
16 desta instrução) a Spoa não se manifestou quanto a exclusão da atribuição de pontuação ao compromisso
de disponibilizar, sem ônus para o Ministério, serviço de suporte técnico remoto.

  
21.1 Portanto, entendemos necessário expedir-se determinação à unidade sobre o assunto.

  
 
 
DESPACHO DO RELATOR

  
11. Deve-se também apontar que o projeto básico não apresenta metodologia de avaliação da qualidade dos
serviços executados, apesar de haver a previsão de cominação de multa e de determinação de refazimento
dos serviços na hipótese destes não atenderem aos padrões de qualidade (item ‘Penalidades’ do projeto
básico - fls. 677/ 678 - v. 3). Essa lacuna inviabiliza a objetiva aferição da qualidade dos serviços e a
eventual aplicação de penalidades, podendo levar à aceitação de serviços insatisfatórios e à concretização
de prejuízos para os cofres públicos.

  
RESPOSTA DO MDIC

  
A metodologia a ser utilizada para avaliar a qualidade dos serviços e aplicação das penalidades terá por base
os registros a serem realizados no Sistema de Controle de Solicitações de Serviços e de Projetos. A fim de
evitar eventuais interpretações sobre o assunto, será incluída esta informação no item 15 do Projeto Básico.

  
PARECER DA SETEC

  
20. O Ministério reconheceu a impropriedade apontada e providenciará o seu saneamento na próxima versão
do Edital.

  
 
 
Parecer da 5ª Secex

  
22. Entendemos que a providência que será adotada pela Spoa/MDIC resolverá a questão.

  
(...)

  
 
 
CONCLUSÃO DA 5ª Secex

  
25. Observou-se que a Spoa/MDIC respondeu aos questionamento encaminhados, afirmando que irá
promover alterações no edital de forma a corrigir as falhas levantadas. Nesse contexto, para fins de
acompanhamento e controle, entende-se que a expedição de determinação à Spoa/MDIC para proceda à
alteração e à republicação do edital da Concorrência 06/2005 se afigura medida suficiente.

  
26. Relativamente à justificativa apresentada quanto aos itens 5 e 6 do Despacho do Relator, parece-nos
que o entendimento da Spoa/MDIC não está perfeitamente adequado à determinação formulada no
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Acórdão1094/2004-P, itens 9.3.11. 9.3.12., conforme relatamos no item 20 e subitens desta instrução.
Assim, tem-se por necessário expedir-se determinação à Spoa/MDIC para que reveja os itens 2.1.3.a e
2.2.3.a do Anexo I Edital.

  
27. Tendo em vista análise da SETEC, ficou caracterizado que o Edital da Concorrência 06/2005 apresenta
algumas falhas, que podem vir a comprometer a execução da futura contratação de serviços
Desenvolvimento, implantação, manutenções corretivas e evolutivas, e documentação de sistemas de
informações e sítios web mediante a execução de Projetos e de Acompanhamento e controle da execução
de Projetos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o que torna necessário que se
façam as devidas determinações, para que a Spoa/MDIC proceda à alteração e à republicação do edital da
Concorrência nº 06/2005.

  
28. Quanto às alegações aceitas, conforme parecer desta unidade técnica, apesar do compromisso assumido
pelo órgão de que iria promover as alterações pertinentes, entendemos que sejam igualmente expedidas
determinações ao Ministério a fim de garantir a efetividade do controle.

  
 
 
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO DA 5ª Secex

  
29. Isso posto, e considerando-se os fatos observados na instrução de fls. 1332/1346, submetemos os autos à
apreciação superior, propondo:

  
I - determinar à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - Spoa/MDIC que efetive as seguintes alterações no edital da
Concorrência 06/2005, em seus anexos e, quando couber, na minuta do contrato, sem prejuízo de, em
seguida, republicar o edital e reabrir o prazo inicialmente estabelecido para a realização da licitação:

  
a) explicite o modelo pretendido para a contratação referente ao item 1.2. do Objeto, tornando-o
compatível com a exigência estabelecida no item 5 do Edital (item 11 desta instrução);

  
b) reformule a redação do item 3.1 do edital para expressar claramente que o dispositivo destina-se apenas
a não permitir a adjudicação de uma mesma empresa os dois itens licitados, uma vez que, a fim de
assegurar a maior participação de interessados no certame e a necessária segregação das funções de
executor e fiscalizador (item 12 desta instrução);

  
c) cuide para que exigência de comprovação de conhecimento constante do perfil do profissional alocado na
execução dos serviços relativos ao item 1.2 do edital tenha correlação com o desempenho das atividades de
gerenciamento de projetos (item 13 desta instrução);

  
d) faça constar a metodologia de mensuração de serviços relativamente ao item 1.2 do objeto (item 15
desta instrução);

  
e) reveja o critério de pontuação do fator ‘Estrutura de Suporte Remoto’(item 2.2.1 a do anexo I do Edital),
referente ao item 1.2 do objeto, de forma a não restringir a competitividade do certame (item 16 desta
instrução), evitando que seja prevista a disponibilização de serviços sem ônus para o Ministério (item 21
desta instrução);

  
f) atente para que a atribuição de pontuação ao conhecimento e parcerias especializadas no sistema
operacional Linux seja devidamente justificada no processo licitatório (item 17 desta instrução);

  
g) evite o direcionamento da apresentação de certificados de qualidade específicos na formulação do
critério de pontuação do fator ‘qualidade’ referente ao item 1.1 do objeto, assegurando-se que o
certificado se refira a área compatível com os serviços licitados, que o documento tenha sido emitido por
entidade certificadora credenciada por organismo oficial (item 18 desta instrução);

  
h) estabeleça critérios de pontuação do fator ‘desempenho’, categoria ‘prestação de serviços correlatos’,
atinentes à área de desenvolvimento de sistemas (item 1.1 do objeto), relativo à atestação de experiência
no desempenho de atividades relacionadas a ‘sítios web utilizando a linguagem PHP’ (item 2.1.3.a do Anexo
I do edital) (item 19 desta instrução);

  
i) evite a atribuição de pontuação cumulativa à apresentação de múltiplos atestados comprobatórios da
experiência do licitante (itens 2.1.3.a e 2.2.3.a do Anexo I) (item 20 desta instrução).”

  
 
 
4. Mediante o Acórdão 330/2006 - Plenário-Ministro Relator Marcos Bemquerer Costa), foi apensado a este
processo o TC-001.856/2006-3, que tratou de representação formulada pela empresa Polis Informática Ltda.
noticiando a existência de irregularidades no edital da Concorrência 06/2005 (fls. 189/190 - TC-
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001.856/2006-3). 
 
5. Conforme alegado pela representante, o instrumento convocatório em tela conteria as seguintes falhas
(fls. 1/29 - TC-001.856/2006-3):

  
a) exigência de prova de quitação com a Fazenda Pública na fase de habilitação em desacordo com o
estabelecido no art. 29, inciso III, da Lei 8.666/93, que exige prova de regularidade;

  
b) existência de itens de pontuação da proposta técnica formulados com base na apresentação de múltiplos
atestados comprobatórios da experiência do licitante.

  
6. Com relação ao primeiro ponto questionado, a 5ª Secex anotou que a questão já foi exaustivamente
discutida nesta Corte. Segundo a unidade técnica (fls. 186/187 - TC-001.856/2006-3): 
 
 
 
“O Tribunal, ao se deparar com esta questão, tem optado por expedir determinação de forma a evitar-se
exigir, como condição de habilitação em licitações, documentação de regularidade fiscal além daquela
estabelecida no art. 29 da Lei 8.666/93, atentando para que não seja exigida prova de quitação com a
fazenda pública, a seguridade ou o FGTS, mas sim de regularidade, conforme determina o dispositivo legal
(Decisão 792/2002 - Plenário, Acórdão 1.377/2003 - Plenário).”

  
 
 
7. Por considerar caracterizada a falha no edital, a 5ª Secex propôs que a correspondente medida corretiva
fosse oportunamente adotada neste TC-020.513/2005-4 por meio de “determinação à Spoa/MDIC para que
se abstenha de incluir cláusulas dessa natureza no edital de licitação.”

  
8. No tocante à adoção de critério de pontuação baseado na apresentação de múltiplos atestados de
experiência, a unidade técnica registrou que o assunto já vinha sendo tratado neste processo, cabendo
adotar o desfecho aqui preconizado.

  
9. Diante dessas considerações, a unidade técnica sugeriu conhecer-se da representação, apensá-la a este
TC-020.513/2005-4 e fazer-se as comunicações devidas aos interessados. Essa proposta foi acolhida
resultando na expedição do já mencionado Acórdão 330/2006 - Plenário.

  
 
 
É o relatório.

  
 
 
VOTO

Voto:
Desde o ano de 2004, este Tribunal vem realizando o monitoramento das licitações promovidas pelo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC para a contratação de serviços de
informática. 
 
2. Os trabalhos iniciaram-se a partir de processo de representação versando sobre irregularidades na
formulação do edital da Concorrência 01/2004, que objetivava contratar uma única empresa para executar
serviços nas áreas de desenvolvimento de sistemas, administração de dados, infra-estrutura computacional
e serviços de organização e métodos. 

  
3. A partir das informações apresentadas pelo representante e das justificativas encaminhadas pelos
dirigentes do órgão, o Tribunal determinou que fossem adotadas providências para suspender cautelarmente
o andamento do certame (Acórdão 481/2004 - Plenário). Com o aprofundamento dos exames, constatou-se
que o instrumento convocatório continha disposições que contrariavam princípios fundamentais do instituto
das licitações, como os princípios da legalidade, da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa e do
julgamento objetivo. Conseqüentemente, o TCU determinou ao MDIC que adotasse as medidas necessárias
para anular a concorrência e corrigir as irregularidades detectadas (Acórdão 1.094/2004 - Plenário). Na
mesma assentada, foi determinado à 5ª Secex que monitorasse a implementação das determinações
expedidas. 

  
4. As ações de monitoramento subseqüentes se desenvolveram sobre o edital da Concorrência 01/2005,
elaborado pelo ministério visando a contratar os mesmos serviços constantes do certame anteriormente
anulado, porém com o parcelamento do objeto em itens. Mais uma vez, foi verificado que o instrumento
convocatório apresentava irregularidades graves. Essas circunstâncias levaram à suspensão cautelar da
licitação e, posteriormente, à sua anulação (Acórdãos do Plenário 449 e 667/2005).
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5. Em seguida, o MDIC lançou os Editais 02 a 05/2005, com o intuito de licitar serviços de informática,
respectivamente, nas áreas de banco de dados, organização e métodos, rede de computadores e suporte
técnico a usuários. Nas atividades de monitoramento, constatou-se que ainda persistiam falhas nos
instrumentos convocatórios, o que motivou a expedição de ordem no sentido de que o Ministério
suspendesse cauterlarmente o andamento das licitações. Todavia, a análise conclusiva realizada nos editais
revelou que os certames poderiam ter continuidade desde que fossem corrigidas as deficiências constatadas.
Assim, o Tribunal determinou ao MDIC que procedesse à alteração e à republicação dos editais.

  
6. O presente processo trata da Concorrência 06/2005, cujo objeto foi subdividido em dois itens de serviços,
a saber, desenvolvimento de sistemas e acompanhamento de projetos. 
 
7. Com base na análise preliminar do edital efetuada pela 5ª Secex e pela Setec, constatou-se a existência
de indícios de falhas na formulação do edital da Concorrência 06/2005, que poderiam vir a comprometer o
resultado da futura contratação quanto à legalidade e à economicidade. 
 
8. Em 29/12/2005, este Relator proferiu despacho para suspender cautelarmente a licitação e determinar a
oitiva do titular da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - Spoa/MDIC.

  
9. Nos termos do art. 276, § 1º, do Regimento Interno, a medida cautelar foi aprovada pelo Plenário na
sessão de 18/1/2006 (Ata 1/2006 - Plenário).

  
10. Em vista das questões discutidas neste processo e nos anteriores, este voto será dividido em dois blocos
principais: o primeiro trata especificamente da Concorrência 06/2005 e o segundo busca traçar as linhas
gerais de um novo modelo de contratação de serviços de informática. 
 
 
 
II.1

  
 
 
11. A análise preliminar do edital da Concorrência 06/2005 revelou que o instrumento convocatório contém
as seguintes falhas: 
 
a) indefinição do modelo de contratação adotado no item relativo a serviços de acompanhamento de
projetos, pois são previstas características baseadas em dois modelos distintos, ou seja, locação de mão-de-
obra e prestação de serviços mensurada por resultados;

  
b) restrição à competitividade em decorrência da proibição de que uma mesma empresa apresente
propostas relativas aos dois itens licitados, quando o correto seria aplicar tal proibição apenas ao momento
da adjudicação a fim de assegurar a maior participação de interessados e a segregação das funções de
executor (desenvolvimento de sistemas) e fiscalizador (acompanhamento de projetos);

  
c) exigência de comprovação de experiência em análise e modelagem de dados no perfil do profissional da
área de acompanhamento de projetos sem que esse requisito tenha correlação com o desempenho das
respectivas atividades;

  
d) imprecisão na formulação do requisito de qualificação técnica do licitante, visto que se exige a
apresentação de atestado de experiência na utilização de recursos semelhantes aos existentes no ministério
sem estabelecer os critérios para aferir tal semelhança;

  
e) omissão no edital quanto aos critérios de controle e remuneração dos serviços executados na área de
acompanhamento de projetos, o que pode ensejar a remuneração da contratada independentemente da
entrega efetiva de produtos;

  
f) ausência de definição da metodologia de mensuração de serviços realizados na área de acompanhamento
de projetos;

  
g) restrição à competitividade do certame nas regras de pontuação da proposta técnica da área de
acompanhamento de projetos, uma vez que um único item de pontuação representa 45% da pontuação
máxima possível;

  
h) atribuição de pontuação ao conhecimento ou a parcerias especializadas no sistema operacional Linux sem
que tenha ficado demonstrada a correlação desse critério com a contratação de serviços de
desenvolvimento de sistemas;

  
i) direcionamento à apresentação de certificados de qualidade específicos na formulação do critério de
pontuação do fator “qualidade” referente à área de desenvolvimento de sistemas;
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j) formulação incompleta do item que estabelece os critérios de pontuação do fator “desempenho”,
categoria “prestação de serviços correlatos”, atinentes à área de desenvolvimento de sistemas;

  
k) atribuição de pontuação à apresentação de múltiplos atestados comprobatórios da experiência do
licitante, podendo ocasionar restrição à competitividade e violação ao princípio da isonomia;

  
l) atribuição de pontuação ao compromisso de disponibilizar “sem ônus para o Ministério, serviço de suporte
técnico remoto aos profissionais que irão prestar serviço no MDIC”, o que pode vir a beneficiar aqueles
licitantes que possuem uma estrutura de apoio similar previamente instalada;

  
m) ausência de metodologia de avaliação da qualidade dos serviços executados, apesar de haver a previsão
de cominação de multa e de determinação de refazimento dos serviços na hipótese de descumprimento dos
padrões de qualidade.

  
12. É importante notar que algumas falhas encontradas no edital da Concorrência 06/2005 diferem daquelas
detectadas nas Concorrências 02 a 05/2005. Como razões dessa diferença, tem-se que algumas deficiências
são específicas das áreas de serviço ora licitadas e, ainda, que o MDIC incorporou ao edital em tela as
orientações expedidas nos acórdãos que trataram dos demais certames examinados nesta fase de
monitoramento.

  
13. Na resposta à oitiva promovida em face da suspensão cautelar da licitação, os gestores da Subsecretaria
de Planejamento, Orçamento e Administração - Spoa/MDIC manifestaram o intento de efetuar as correções
cabíveis no edital da Concorrência 06/2005.

  
14. Após concluída a instrução destes autos, foi apensado ao processo o TC-001.856/2006-3, que trata de
representação acerca de irregularidades no edital da Concorrência 06/2005, encaminhada ao TCU nos
termos do art. 113, § 1º, da Lei 8.666/93.

  
15. Não obstante concorde em caráter geral com as conclusões e providências propostas pelas unidades
instrutivas, considero que alguns pontos tratados nas instruções devem ser destacados para comentários
adicionais. 
 
 
 
II.2

  
 
 
16. Entre as falhas encontradas no presente edital, verificou-se que a definição do item do objeto relativo
aos serviços de acompanhamento de projetos continha dispositivos que remetiam simultaneamente a
modelos de contratação distintos, isto é, locação de mão-de-obra e prestação de serviços mensurada por
resultados (item 11.a retro). Observou-se também que, em decorrência desse problema, havia omissão no
edital quanto à metodologia de mensuração dos serviços executados e aos critérios de controle e
remuneração da empresa contratada (itens 11.e/f retro).

  
17. Na resposta à oitiva do Tribunal, o gestor explanou que se objetivava efetuar contratação por postos de
serviço. Nesse contexto, o responsável se comprometeu a efetuar alterações no edital para corrigir as
omissões verificadas. 
 
18. Em sua análise, a Setec anotou que havia uma contradição na resposta do gestor. Segundo o
entendimento da unidade instrutiva, a contratação por postos de serviço seria consentânea com a locação
de mão-de-obra, ao passo que o edital teria sido estruturado com base na contratação de prestação de
serviços mensurada por resultados. Ao final, a Setec opinou que a mensuração de resultados seria a melhor
maneira de se conduzir a contratação. 

  
19. Com referência à falha, a 5ª Secex sugeriu determinar-se ao MDIC que “explicite o modelo pretendido
para a contratação referente ao item 1.2. do objeto, tornando-o compatível com a exigência estabelecida
no item 5 do Edital”.

  
20. Registro que a questão dos modelos de contratação de execução indireta de serviços foi
minudentemente analisada na proposta de deliberação que acompanhou o Acórdão 667/2005 - Plenário. Na
ocasião, ficou assente que, sempre que possível, a prestação de serviços mensurada por resultados deve ser
o modelo de contratação de execução indireta de serviços adotado, já que tal modelo evita que se
remunere a empresa prestadora com base na mera disponibilização de pessoal ou na quantidade total de
horas trabalhadas. No item 30 da proposta de deliberação do referido acórdão, foram expostos os benefícios
advindos da adoção do modelo de contratação fundado na mensuração de resultados, como se segue:
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“(...) a contratação de prestação de serviços [mensurados pelo resultado] é mais vantajosa para o órgão ou
entidade contratante, porque permite que a remuneração da contratada se dê com base na entrega do
produto requerido. Assim, a Administração paga somente pelos serviços efetivamente realizados e aderentes
às suas especificações, aferidos segundo padrões e métricas previamente estabelecidos. Por conseguinte,
evita-se o desperdício de recursos públicos, favorece-se um controle mais eficaz e aumenta-se a chance de
obtenção tempestiva dos resultados pretendidos.”

  
 
 
21. Considerando que a Setec entende que o serviços de acompanhamento de projetos são compatíveis com
a prestação mensurada por resultados e que esse modelo deve ser o preferido nesta situação, penso que a
determinação a ser encaminhada ao MDIC deva sofrer alterações para refletir esse parecer. Portanto, cabe
determinar à unidade jurisdicionada que explicite claramente o modelo pretendido para a contratação
referente ao item 1.2. do objeto, dando preferência ao modelo de contratação baseada na prestação de
serviços mensurada por resultados.

  
22. No tocante à omissão do edital quanto à metodologia de mensuração e controle de serviços do item 1.2
do objeto, a 5ª Secex propôs determinação no sentido de que o MDIC inclua no edital a matéria.

  
23. Considerando que esse assunto já foi discutido nos outros processos de licitação de informática do MDIC,
acolho a sugestão da unidade técnica com ajustes de redação baseados nas deliberações anteriormente
adotadas pelo Tribunal.

  
 
 
II.3

  
 
 
24. O edital da Concorrência 06/2005 proíbe que uma mesma empresa apresente proposta para os dois itens
licitados, a saber, serviços de desenvolvimento de sistemas e serviços de acompanhamento de projetos.
Embora essa disposição tenha o objetivo de segregar as funções, considerou-se que a aplicação desse
preceito no momento da apresentação das propostas poderia restringir a competitividade do certame (item
11.b retro). Assim, entendeu-se que o correto seria permitir a ampla apresentação de propostas pelos
interessados e estabelecer a vedação de que a adjudicação dos itens 1.1 e 1.2 do objeto seja feita à mesma
empresa. Desse modo, evitar-se-á que a empresa contratada para desenvolver os sistemas seja também a
encarregada de efetuar o acompanhamento dos respectivos projetos. 

  
25. O responsável pela licitação comprometeu-se a alterar o edital para contemplar as observações feitas
pelas unidades instrutivas. Em vista disso, a 5ª Secex sugeriu determinar-se ao MDIC que reformule o
respectivo item do edital para expressar claramente que o dispositivo destina-se apenas a obstar a
adjudicação dos dois itens licitados a uma mesma empresa, com o fito de assegurar maior participação de
interessados no certame e segregação das funções de executor e fiscalizador. 

  
26. A meu ver, a sugestão afigura-se apropriada. Todavia, entendo que a determinação proposta deva
abranger também a orientação para que a unidade jurisdicionada registre no edital e/ou no projeto básico
as razões que motivam a aplicação da referida restrição na fase de adjudicação. 
 
 
 
II.4

  
 
 
27. Foi também apontada a falta de correlação entre o objeto licitado e exigências do edital como a
comprovação de experiência em modelagem de dados e a atribuição de pontuação da proposta técnica a
conhecimento do sistema operacional Linux (itens 11.c e 11.h retro). 
 
28. A Spoa/MDIC justificou que a exigência de conhecimento de modelagem de dados era necessária para
utilização da métrica de acompanhamento de projetos. Com relação à pontuação baseada em conhecimento
do sistema Linux, foi argumentado que se busca selecionar empresa qualificada para trabalhar com recursos
específicos para o sistema Linux tendo em vista que o ministério pretende migrar para esse sistema
operacional como parte da política de adoção do software livre. 
 
29. Em consonância com as unidades instrutivas, entendo que a argumentação pode ser aceita, mas que se
deva determinar, nos dois casos, que o MDIC faça constar do projeto básico a devida justificativa para os
critérios adotados. 
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II.5

  
 
 
30. No instrumento convocatório da Concorrência 06/2005, verificou-se a existência de imprecisões
consubstanciadas na exigência de apresentação de atestado de experiência na utilização de recursos
“semelhantes” aos existentes no ministério e formulação incompleta de um dos itens de pontuação da
proposta técnica referente à área de desenvolvimento de sistemas (itens 11.d e 11.j). 

  
31. Com relação à imprecisão do enunciado que exige a comprovação de experiência, o gestor afirmou que
iria corrigir a falha retirando a palavra “semelhante”, o que determinaria a comprovação de experiência nos
mesmos recursos utilizados no ministério.

  
32. A meu ver, a correção proposta pelo titular da Spoa deve ser vista com cautela. 

  
33. O item 7.1 do edital (fl. 650 - v. 3), relativo à comprovação da capacitação da empresa, exige a
apresentação de certidão ou atestado de experiência no “desenvolvimento de sistemas de informação e
sítios web com a utilização e funcionamento de recursos semelhantes aos existentes no ambiente do
Ministério descrito no Anexo II”. Por sua vez, o aludido Anexo II do edital (fls. 694/702 - v. 3) apresenta uma
extensa lista de recursos de software e hardware existentes no MDIC.

  
34. A meu ver, a retirada da palavra “semelhante” fará com que o item passe a exigir a comprovação de
experiência na utilização de todos os exatos recursos lançados no Anexo II do edital. Nesse caso, a cláusula
pode vir a acarretar restrição à competição, uma vez que é muito provável que somente a empresa que
presta, ou tenha prestado, serviços ao órgão possa atender essa exigência de maneira precisa. 
 
35. Para dirimir o problema, é necessário que o ministério efetue um levantamento para apurar quais os
recursos existentes em seu ambiente operacional que são relevantes e suficientes para fins de comprovação
da experiência do licitante e especifique esses recursos no item 7.1 (ou em anexo ao item). Além disso,
como já discutido em outros processos de monitoramento de licitações do MDIC (e. g. Acórdão 1.094/2004 -
Plenário), cumpre ao órgão explicitar no edital a permissão para o somatório de atestados, isto é, a
apresentação de vários atestados que, somados, comprovam a totalidade da exigência. 
 
36. No tocante ao segundo aspecto questionado, ficou claro que a falha deveu-se a lapso de redação e, por
essa razão, acolho as justificativas encaminhadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.6

  
 
 
37. Na formulação de critérios de pontuação da proposta técnica relativa ao item 1.2 do objeto (serviços de
acompanhamento de projetos), foram verificadas duas inconsistências relevantes, a saber, o item 2.2.1.a do
Anexo I do edital representa 45% da pontuação máxima possível e atribui pontuação ao compromisso de
disponibilizar “sem ônus para o Ministério, serviço de suporte técnico remoto aos profissionais que irão
prestar serviço no MDIC, apoiando-os na execução dos trabalhos, via telefone (0800) e e-mail, 8 horas por
dia, 5 dias por semana, com equipe de profissionais devidamente qualificados (...)” (itens 11.g e 11.l retro).
 
38. Diante das justificativas da unidade jurisdicionada e das ponderações da Setec, a 5ª Secex sugeriu que
fosse determinado à Spoa/MDIC que revisse o critério de pontuação evitando incluir previsão de
oferecimento de serviços sem ônus para o ministério.

  
39. Ressalte-se que esse critério de pontuação corresponde ao estabelecimento de uma obrigação a ser
satisfeita futuramente pelo contratado, i. e. a disponibilização de serviço de suporte remoto à equipe de
profissionais alocados pela empresa na execução do contrato. Essa questão já foi abordada nos votos que
fundamentaram os Acórdãos 2.171/2005 e 2.172/2005-Plenário, referentes às licitações de serviços de
banco de dados e de rede corporativa promovidas pelo MDIC. Na ocasião, anotou-se que quesitos de
pontuação baseados no estabelecimento de obrigações ou compromissos a serem satisfeitos durante a
execução contratual são mais consentâneos com editais que prevêem, como parte da proposta técnica do
licitante, a apresentação de um projeto operacional de prestação dos serviços a ser implantado. Isso,
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porque o conjunto dos compromissos assumidos indica a maneira como o licitante pretende realizar a
prestação de serviços, assemelhando-se a um projeto. Contudo, verifica-se que, no modelo de licitação
adotado pelo ministério, não há espaço para a apresentação de um projeto de prestação de serviços pelo
licitante, porque os detalhes da futura prestação de serviços (e. g. tecnologias, metodologias, etc.) já
foram previamente definidos pelo contratante. Nessa situação, a formulação dos quesitos de pontuação
deve dar primazia à avaliação da habilidade, qualificação e experiência dos licitantes, segundo previsto no
art. 46, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93.

  
40. Considerando que a Concorrência 06/2005 apresenta modelo semelhante ao das licitações anteriormente
promovidas pelo MDIC e que o quesito ora examinado não serve para medir a capacidade passada ou
presente da empresa em realizar o objeto, tem-se que a fixação desse quesito não se coaduna com a
licitação em tela.

  
41. Ademais, ao determinar que o serviço será prestado sem ônus para o ministério e fixar um peso
desarrazoado para o quesito, a disposição pode beneficiar aqueles licitantes que possuem estrutura similar
previamente instalada, uma vez que é remota a possibilidade de que uma empresa que não tenha uma
central semelhante venha a montá-la posteriormente arcando de maneira unilateral com os respectivos
gastos de instalação. Deve-se considerar também que a utilização dessa central implicará custos de
manutenção à empresa contratada, qualquer que seja ela. Nesse caso, é provável que tais custos acabarão
por ser inseridos na proposta e no contrato, mas de maneira implícita. Portanto, tal critério de pontuação
pode vir a restringir a competitividade do certame, bem como a retirar a transparência da licitação e da
execução contratual. 

  
42. Pelo que se depreende das manifestações do MDIC, o fornecimento de suporte remoto pela empresa a
seus profissionais é considerado um fator importante para o bom andamento do contrato. A se confirmar
esse parecer, cumpre aos gestores incluir esse requisito explicitamente no edital e no contrato como serviço
a ser prestado pela contratada e pago pela Administração, ao invés de colocar a matéria como quesito de
pontuação e utilizar um peso desproporcional em relação aos demais quesitos. Se, por outro lado, o
fornecimento de suporte remoto não for considerado essencial, então a Administração deve retirar o critério
do edital tendo em vista que, além de ser irrelevante para o resultado da contratação, ele restringe a
competitividade do certame. 
 
43. Por conseguinte, entendo que a determinação proposta pela 5ª Secex deva ser alterada para contemplar
as situações descritas no item precedente.

  
 
 
 
 
II.7

  
 
 
44. O problema do direcionamento do critério de pontuação do fator “qualidade” à apresentação de
certificados de qualidade específicos foi também observado nos outros editais de licitação de serviços da
área de informática lançados pelo MDIC (item 11.i retro). 

  
45. Em resposta à audiência do Tribunal, os responsáveis pela licitação no âmbito do MDIC informaram que
iriam adequar o edital às orientações já expedidas nos Acórdãos 2.103/2005, 2.171/2005 e 2.172/2005,
todos do Plenário.

  
46. Como o assunto já foi exaustivamente discutido em outras deliberações desta Corte, acolho a sugestão
de determinação da 5ª Secex, que se encontra formulada nos moldes da jurisprudência citada.

  
 
 
II.8

  
 
 
47. Cabe, agora, dar destaque à questão da atribuição de pontuação à apresentação de múltiplos atestados
comprobatórios da experiência do licitante (item 11.k retro). Na fase de análise preliminar deste processo,
entendeu-se que tal aspecto do edital poderia ocasionar restrição à competitividade e violação ao princípio
da isonomia, visto que o critério dá tratamento desigual a concorrentes detentores de experiência
comprovada na realização dos serviços licitados, pois, não obstante os interessados tenham aptidão
comprovada para executar o objeto, é favorecido aquele que apresentou o maior número de atestados.

  
48. O gestor respondeu que o critério estabelecido visou a selecionar o licitante com maior experiência e
habilidade. Nesse contexto, afirmou que a formulação do fator teve como base as orientações contidas nos
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itens 9.3.11 e 9.3.12 do Acórdão 1.094/2004 - Plenário.
  

49. É necessário ressaltar que houve uma confusão do gestor quanto à interpretação que deve ser dada à
natureza da falha detectada e aos itens do Acórdão 1.094/2004 - Plenário mencionados, que assim dispõem:

  
 
 
“9.3. determinar à CGSG/MDIC que, quando da abertura de novo procedimento licitatório em substituição à
Concorrência 01/2004, observe o disposto no art. 3° da Lei 8.666/93 e os seguintes preceitos na elaboração
do edital:

  
(...)

  
9.3.11. abstenha-se de vedar o somatório de atestados para fins de comprovação de atendimento a quesitos
de pontuação, nos casos em que a aptidão técnica das empresas puder ser satisfatoriamente demonstrada
por mais de um atestado;

  
9.3.12. abstenha-se de vedar a apresentação de atestados que façam referência a serviços prestados em
mais de um contrato para fins de comprovação de atendimento a quesitos de pontuação, nos casos em que a
aptidão técnica das empresas puder ser satisfatoriamente demonstrada mediante a comprovação de
prestação de serviços em vários contratos;”

  
 
 
50. Como se vê, os itens 9.3.11 e 9.3.12 da deliberação determinaram à então CGSG/MDIC que, na
formulação de novo edital de licitação de serviços de informática, aceitasse o somatório de atestados para
fins de comprovação de atendimento de quesitos de pontuação da proposta técnica relativos à experiência
do licitante, a fim de conferir tratamento isonômico aos interessados. 

  
51. O somatório de atestados consiste na utilização complementar de mais de um atestado, nos casos
admitidos pelas condições técnicas do objeto, de modo que a soma do teor dos respectivos documentos
atenda integralmente ao item de qualificação ou de pontuação estabelecido. Dando-se aplicação ao
conceito mediante exemplificação, tem-se que, se o quesito de pontuação objetivasse avaliar a experiência
na prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas e admitisse o somatório de
atestados, o licitante poderia apresentar um atestado relativo a serviços de desenvolvimento de sistemas
prestados a um determinado cliente e um segundo atestado referente a serviços de manutenção de sistemas
executados para outro cliente. Por outro lado, se a soma de atestados fosse proibida, o licitante estaria, na
prática, obrigado a comprovar que prestou as duas modalidades de serviço a um único contratante,
possivelmente no âmbito de um contrato de maior porte. Conseqüentemente, estariam em desvantagem as
empresas que houvessem prestado cada modalidade de serviço a clientes distintos, em contratos de menor
abrangência. Considerando que se deseja aferir a capacidade do licitante em realizar os serviços e que essa
capacidade decorre da qualificação e da experiência acumulada por ele nos trabalhos realizados,
independentemente de terem sido integralmente executados no âmbito de um único contrato ou realizados
separadamente em várias avenças, tem-se que a vedação ao somatório de atestados poderia se constituir
em condição ofensiva ao princípio da isonomia por conceder tratamento desigual a concorrentes em igual
situação.

  
52. Contudo, há que se destacar que a falha detectada no edital da Concorrência 06/2005 não se refere à
questão do somatório de atestados.

  
53. O quesito relativo ao fator “desempenho” atinente aos dois itens do objeto avalia a experiência do
licitante no desenvolvimento de sistemas, atribuindo 10 pontos à apresentação de um atestado
comprobatório, 15 pontos a dois atestados e 20 pontos a três atestados (itens 2.1.3.a e 2.2.3.a do Anexo I -
fls. 687/688 e 691 - v. 3). Conforme se verifica no edital, cada atestado deve ter o mesmo teor dos demais e
deve-se referir a clientes distintos. Portanto, o item de pontuação não trata da utilização de vários
atestados de maneira complementar. Na verdade, o item de pontuação objetiva aferir a quantidade de
vezes em que os mesmos serviços foram prestados pelo concorrente.

  
54. Essa forma de aferir a experiência dos licitantes na realização de serviços comuns de informática tem
sido criticada em deliberações do Tribunal (Acórdão 124/2002 - Plenário, Acórdão 571/2006-2ª Câmara,
entre outros). Em geral, verifica-se que os serviços dessa natureza não apresentam complexidade
excepcional. Portanto, o número de vezes que o participante do certame executou as mesmas tarefas não
se afigura como critério relevante para selecionar o licitante mais apto, visto que não se pode inferir que o
licitante detentor de um atestado de experiência tenha um desempenho inferior ao do licitante que dispõe
de dois. Essa linha de raciocínio leva também à conclusão de que o critério confere vantagem ao licitante
detentor de vários atestados em detrimento do licitante que possui apenas um atestado, não obstante
ambos se encontrem na mesma situação, ou seja, aptos a executar o objeto. Nessas circunstâncias, o
critério viola o princípio da isonomia. 
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55. Por conseguinte, manifesto-me de acordo com a proposta da 5ª Secex vazada no sentido de determinar à
Spoa/MDIC que se abstenha de estabelecer critérios de pontuação que impliquem a apresentação de vários
atestados visando a comprovar da experiência do licitante. 
 
 
 
II.9

  
 
 
56. O último ponto questionado na oitiva dos gestores refere-se à ausência de metodologia de avaliação da
qualidade dos serviços executados (item 11.m retro).

  
57. A avaliação da qualidade dos serviços é aspecto importante no controle da execução do contrato, visto
que o fornecimento e a aceitação de serviços insatisfatórios pode resultar em prejuízos à Administração.
Verifica-se que os gestores tiveram essa percepção ao elaborar o edital da Concorrência 06/2005, pois o
instrumento convocatório previu a cominação de multa e a determinação de refazimento dos serviços na
hipótese de descumprimento dos padrões de qualidade. No entanto, não consta do edital a metodologia de
avaliação dos serviços. Essa falta torna a avaliação da qualidade dos serviços executados um processo
subjetivo, sujeito a questionamentos do contratante, não se podendo descartar a possibilidade de restarem
inviabilizados esse controle e a aplicação de sanções. 
 
58. O gestor informou que iria sanear a falha na próxima versão do edital. A 5ª Secex acolheu a justificativa.

  
59. Embora haja disposição da Spoa/MDIC em efetuar as devidas correções, entendo que a relevância da
falha torna necessário que o Tribunal expeça orientações à unidade jurisdicionada formuladas em
consonância com deliberações adotadas em outros processos de monitoramento relativo ao MDIC. Assim,
cabe determinar à Spoa/MDIC que inclua no edital de licitação uma metodologia de avaliação de qualidade,
abrangendo a definição de variáveis objetivas (por exemplo, o grau de conformidade com as especificações
inicialmente estabelecidas, o número de falhas detectadas no produto obtido, entre outras), bem como a
fixação dos respectivos critérios de avaliação das variáveis, escalas de valores e patamares mínimos de
qualidade considerados aceitáveis. Nessa esteira, é necessário também determinar que a unidade inclua no
documento “solicitação de serviços” campo específico para preenchimento com a avaliação da qualidade
dos serviços realizados e as justificativas do avaliador.

  
 
 
II.10

  
 
 
60. Com relação ao processo de representação apensado a estes autos, cabe relembrar que as falhas
apontadas consistiram na exigência de prova de quitação com a Fazenda Pública, em vez de prova de
regularidade, e na atribuição de pontuação à apresentação de múltiplos atestados comprobatórios da
experiência do licitante. 

  
61. Como ressaltado pela 5ª Secex, o descabimento da exigência de prova de quitação com o fisco é matéria
pacífica na jurisprudência desta Corte. Portanto, entendo que pode ser acatada a proposta da unidade
técnica no sentido de se fazer determinação à Spoa/MDIC para que corrija a falha. 

  
62. No tocante à questão da pontuação fundamentada na exigência de múltiplos atestados comprobatórios
da experiência do participante do certame, faço remissão à análise desenvolvida na seção II.8 deste voto. 

  
 
 
II.11

  
 
 
63. Conforme ficou caracterizado, o edital da Concorrência 06/2005 contém imperfeições técnicas que
podem favorecer o descontrole na execução dos serviços e o conseqüente desperdício de recursos públicos.
Ainda assim, há que se reconhecer que a Spoa/MDIC conseguiu evitar a repetição de diversas irregularidades
anteriormente detectadas em editais de licitação de informática.

  
64. A 5ª Secex entendeu que é viável dar prosseguimento ao certame se as falhas em tela forem saneadas.

  
65. Nesse contexto, penso que seja adequado o parecer da unidade técnica. Não obstante ainda existam
falhas no instrumento convocatório, entendo que a natureza das correções sugeridas torna mais racional
expedirem-se as determinações formuladas neste voto para que a Spoa/MDIC proceda à alteração e à
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republicação do edital da Concorrência 06/2005.
  

66. Em consonância com as decisões adotadas nos processos relativos à fiscalização das demais licitações de
serviços de informática promovidas pelo MDIC, cabe também determinar à 5ª Secex que verifique os
resultados advindos do cumprimento das determinações mediante o monitoramento do desenvolvimento da
licitação.

  
 
 
III.1

  
 
 
67. Agora, cumpre expor a síntese das conclusões alcançadas no monitoramento desenvolvido nas licitações
promovidas no MDIC, dando especial destaque aos temas abordados nos votos que acompanharam os
Acórdãos 667/2005, 2.103/2005, 2.171/2005 e 2.172/2005, todos do Plenário.

  
 
 
III.2

  
 
 
68. Pode-se dizer que o modelo de contratação antes adotado pelo MDIC consistia na reunião de todos os
serviços de informática do órgão em um único e grande contrato, adjudicado a uma única empresa, com
pagamentos realizados por hora-trabalhada. 

  
69. É necessário que se esclareça que essa prática, que equivale à contratação dos serviços de um CPD
completo e terceirizado, não se restringia ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Em diversos processos examinados pelo Tribunal, verificou-se que foram muitos os casos em que licitações
de serviços de informática vinham sendo promovidas pela Administração Pública Federal sem que se
procedesse à divisão do objeto em parcelas, como preconizado pelo art. 23, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93,
apesar de tal alternativa se mostrar viável. A título de exemplo, podem ser citados certames realizados pelo
Ministério do Planejamento (Concorrência 14/2000 - Decisão 1.067/2002 - Plenário), Agência Nacional do
Cinema (Concorrência 02/2003 - Acórdão 1.937/203 - Plenário), Ministério da Educação (Concorrência
01/1999 - Acórdão 2.561/2004-2ª Câmara), Ministério da Justiça (Concorrência 03/2000 - Decisão 351/2002 -
Plenário), entre outros.

  
70. Esse modelo apresentava uma série de desvantagens potencialmente causadoras de prejuízos aos cofres
públicos e à atividade da Administração. 

  
71. Como o contrato englobava todos os serviços do setor de informática, os requisitos de habilitação e de
pontuação da proposta técnica estabelecidos no edital eram muito abrangentes. Assim, limitava-se a
participação no certame às grandes empresas e se afastavam as empresas de menor porte, especializadas
em determinadas áreas da informática. Como conseqüência, aumentava-se o risco de onerar os futuros
preços contratuais, pois se reduzia a possibilidade de obtenção de propostas mais vantajosas decorrentes da
ampliação da competitividade. 

  
72. Na fase de execução contratual, verificava-se que todos os sistemas, programas e bases de dados
passavam a ser geridos por uma única empresa privada. 

  
73. Do ponto de vista estratégico, tal situação não atendia ao interesse público. Isso, porque o domínio de
uma única empresa sobre a área de informática do órgão poderia resultar na monopolização do
conhecimento da operação do setor pela contratada. Esse monopólio poderia obstaculizar o acesso do órgão
ao conhecimento, ocasionar a perda do controle da Administração sobre os sistemas institucionais, incluindo
a perda da capacidade de decidir sobre as respectivas especificações, e criar dependência em relação à
empresa para proceder a alterações e manutenção dos aplicativos. Não custa lembrar que já foram vistos
nesta Corte casos em que o órgão praticamente se tornou refém da empresa contratada.

  
74. Do ponto de vista da segurança, essa concentração também poderia oferecer riscos. Em primeiro lugar,
a empresa contratada teria acesso a todos os sistemas e dados do órgão, inclusive os estratégicos e sigilosos,
dificultando o estabelecimento de mecanismos de proteção independentes pela Administração. Ademais, na
hipótese de eventual impossibilidade da empresa em executar o contrato (falência, extinção, dificuldades
financeiras, etc.), ficaria obstada a execução de todos os serviços de informática, podendo levar a sério
impasse no cumprimento das atividades finalísticas do órgão. Imagine-se, por exemplo, os graves problemas
econômicos e sociais que poderiam advir da paralisação dos sistemas informatizados que controlam o
comércio exterior e o seguro-desemprego. 
 
75. Além disso, ao prever o pagamento da contratada com base quase exclusivamente na hora-trabalhada, o
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modelo anterior poderia causar disfunções com reflexos negativos sobre a economicidade da contratação. 
  

76. A primeira dessas disfunções correspondia ao que denomino paradoxo do lucro-incompetência. Isso
significa que, quanto menor a qualificação dos profissionais alocados na prestação de serviço, maior o
número de horas necessário para executá-lo, maior o lucro da empresa contratada e maior o custo para a
Administração. 

  
77. Outra disfunção consistia na tendência de se remunerar todas as horas de disponibilidade dos
empregados da empresa, ainda que não produtivas, em razão da dificuldade da Administração em controlar
a efetiva atividade dos profissionais terceirizados. Com isso, havia a possibilidade de que a empresa viesse a
ser remunerada sem que houvesse a contraprestação em serviços efetivamente realizados. 

  
 
 
III.3

  
 
 
78. Os resultados obtidos nos trabalhos de monitoramento desenvolvidos permitem esboçar as linhas básicas
de um novo modelo de licitação e contratação de serviços de informática.

  
79. O novo modelo quebra o antigo paradigma, pois se baseia na divisão dos serviços de informática em
tantos itens quantos sejam tecnicamente possíveis e convenientes ao órgão, como preceituado pelo art. 23,
§§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93. 

  
80. Por sua vez, a divisão do objeto permite promover uma licitação independente para cada um dos itens.
Nesse caso, torna-se possível o estabelecimento de exigências de habilitação e de avaliação da proposta
técnica específicas, porém objetivas, suficientes e razoáveis para aferir a aptidão dos licitantes, evitando-se
a formulação de critérios irrelevantes para o cumprimento do objeto. Como vantagem, tem-se a
participação de empresas médias e pequenas no certame, com aumento da competitividade e possibilidade
de redução de preços. 

  
81. Ademais, como se trata de licitação em que tecnologias, metodologias e recursos são predefinidos pela
Administração (a chamada “licitação de meio”, conforme a acepção empregada por Marçal Justen Filho), os
critérios adotados na formulação dos quesitos de avaliação da proposta técnica devem dar primazia a
aspectos que afiram a capacidade, a qualificação e a experiência do licitante, entre aqueles previstos no
art. 46, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93. Por conseguinte, cumpre evitar o estabelecimento de quesitos de
pontuação baseados na assunção de compromissos e obrigações a serem satisfeitos pelo licitante durante a
futura contratação, visto que esse tipo de quesito não fornece os elementos necessários para medir a
capacidade da empresa em realizar o objeto.

  
82. Em conseqüência da divisão do objeto, o modelo também possibilita a contratação independente dos
serviços, o que acarreta vantagens, como:

  
a) o estabelecimento de exigências contratuais coerentes com as necessidades verificadas em cada área de
serviço, em especial quanto à qualificação do pessoal e às atividades desenvolvidas;

  
b) a redução do risco estratégico e de segurança para a Administração, que não dependerá, como antes, de
uma única empresa para dar andamento às atividades do setor de informática;

  
c) a especialização na execução dos serviços, o que enseja mais qualidade e eficiência na obtenção dos
resultados pretendidos pela Administração.

  
83. Quanto à forma de execução indireta de serviços, o modelo dá preferência à prestação de serviços
mensurados por resultados em contraposição à simples locação de mão-de-obra. Ou seja, o órgão contrata a
empresa para realizar a atividade, por conta e risco da contratada, interessando a ele apenas os resultados
ou os produtos obtidos no prazo fixado segundo as especificações estabelecidas, independentemente de
quais ou quantos funcionários a empresa empregou. 

  
84. Essa forma de execução permite que a remuneração da contratada seja feita com base na mensuração
dos serviços e resultados, evitando-se, ao máximo, o pagamento por horas-trabalhadas ou por horas de
disponibilidade do pessoal (postos de serviço). Assim, a Administração paga somente pelos produtos e
serviços efetivamente realizados e aceitos conforme as métricas e os padrões previamente estabelecidos.
Entre as vantagens derivadas dessa sistemática, vale mencionar a eliminação ou, pelo menos, a fragilização
do paradoxo lucro-incompetência e a possibilidade de exercer um controle mais eficaz sobre os resultados
da contratação.

  
85. A fim de implementar essa sistemática de remuneração e assegurar a eficácia do controle, o modelo
propõe que a metodologia de mensuração de serviços e resultados seja definida explícita e detalhadamente
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no edital. Embora a definição da metodologia dependa das peculiaridades de cada serviço e da forma de
trabalho do órgão contratante, alguns pontos básicos devem ser observados em sua elaboração, a saber:

  
a) a fixação dos procedimentos e dos critérios de mensuração dos serviços prestados, abrangendo métricas,
indicadores, valores aceitáveis, etc.;

  
b) a quantificação ou a estimativa prévia do volume de serviços demandados, para fins de comparação e
controle;

  
c) a definição de metodologia de avaliação da adequação às especificações e da qualidade dos serviços com
vistas à aceitação e pagamento;

  
d) a utilização de um instrumento de controle, geralmente consolidado no documento denominado “ordem
de serviço” ou “solicitação de serviço”;

  
e) a definição dos procedimentos de acompanhamento e fiscalização a serem realizados concomitantemente
à execução para evitar distorções na aplicação dos critérios.

  
86. Uma inovação contida na metodologia de mensuração de serviços e resultados consiste no destaque
conferido à avaliação da qualidade. A necessidade de avaliar a qualidade dos serviços executados funda-se
no dever do gestor de maximizar os benefícios decorrentes da utilização dos recursos públicos. Não é
demasiado lembrar que, quase sempre, a aceitação de serviços de má qualidade acarreta prejuízos à
atividade administrativa, como intempestividade e baixa eficácia das ações, bem assim desperdício de
recursos resultante de gastos com o retrabalho. 

  
87. A avaliação da qualidade deve ser feita de maneira objetiva com a finalidade de evitar questionamentos
da empresa contratada e eventual inocuidade da aplicação da avaliação. Para isso, é necessário que se
formalize uma metodologia de avaliação da qualidade, que deve contemplar a definição de variáveis
objetivas (ou indicadores) a serem avaliadas e os critérios de avaliação dessas variáveis, incluindo a escala
de valores e o patamar mínimo considerado aceitável pela Administração. Ademais, é essencial prever as
conseqüências decorrentes do não-atingimento dos valores mínimos aceitáveis, o que abrange as
providências a serem adotadas pelo órgão contratante, inclusive a aplicação de sanções, e as ações a serem
desempenhadas pela contratada. 

  
88. Outro ponto importante da metodologia de mensuração de serviços e resultados consiste na utilização
de um instrumento de controle, a “ordem de serviço” ou “solicitação de serviço”. Esse instrumento deve ser
empregado nas fases de solicitação, acompanhamento, avaliação, atestação e pagamento dos serviços. Por
conseguinte, devem estar nele registrados os serviços demandados, os parâmetros de avaliação, os
cronogramas de trabalho e os resultados alcançados, entre outros pontos, sem se descuidar da identificação
dos servidores responsáveis pela avaliação e atestação. Assim, é desejável que o documento contenha, no
mínimo, campos destinados a registrar: 
 
a) a definição e a especificação dos serviços a serem realizados; 

  
b) o volume de serviços solicitados e realizados segundo as métricas definidas;

  
c) os resultados ou produtos solicitados e realizados;

  
d) o cronograma de realização dos serviços, incluídas todas as tarefas significativas e seus respectivos
prazos; 

  
e) a avaliação da qualidade dos serviços realizados e as justificativas do avaliador;

  
f) a identificação dos servidores responsáveis pela avaliação da qualidade e pela atestação dos serviços
realizados.

  
89. Por fim, veja-se que o novo modelo impõe que o órgão contratante faça constar explicitamente dos
editais disposição específica e adote providências operacionais para garantir que as atividades de
solicitação, avaliação e atestação da realização dos serviços sejam executadas de forma independente da
empresa contratada mediante a designação de responsáveis pelas respectivas atividades, devidamente
qualificados e sem vínculo com a empresa.

  
90. Diante do exposto, é fácil perceber que a implementação desse novo modelo de licitação e contratação
fornecerá os meios necessários para assegurar que os serviços de informática sejam tempestiva e
efetivamente prestados, com qualidade aceitável e regularidade dos pagamentos.

  
91. Todavia, deve-se ressaltar que esses resultados somente serão plenamente alcançados se os órgãos e
entidades da Administração Pública estiverem preparados para executar as atividades estratégicas de
planejar, definir, especificar, supervisionar e controlar a operação de seus setores de informática de
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maneira independente das empresas prestadoras de serviço. Desse modo, fica garantida a autoridade da
Administração sobre o funcionamento do setor, incluindo o processo decisório sobre a realização de
despesas e a fiscalização dos contratos. Por conseguinte, é indispensável que se dê atenção à estruturação
das unidades de informática integrantes da Administração Pública, o que requer o provimento de recursos
humanos qualificados, preferencialmente integrantes do quadro permanente, e o fornecimento dos recursos
materiais necessários ao desempenho das respectivas atribuições. 

  
 
 
III.4

  
 
 
92. A nova modelagem, aparentemente simples, mas, na verdade, extremamente complexa, tem exigido
deste Tribunal e do MDIC um grande esforço de inteligência e paciência. A fim de tornar mais concretos os
resultados advindos desse esforço, entendo que cumpre adotar medidas no sentido de que as conclusões
deste trabalho de monitoramento sejam disseminadas no âmbito da Administração Pública com vistas a
orientar a ação administrativa. 
 
93. Assim, proponho que seja recomendado à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que, a partir das diretrizes expostas na seção III deste
voto, desenvolva um modelo de licitação e contratação de serviços de informática e oriente
normativamente os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal em sua implementação. Como
subsídio, cabe remeter à unidade cópia da deliberação que vier a ser adotada neste processo, bem como dos
demais acórdãos que fundamentaram as considerações tecidas. 

  
94. Em razão da relevância do tema, penso também que o Tribunal deva monitorar o desenvolvimento dos
trabalhos realizados pela Secretaria de Logística, assim como adotar os parâmetros do modelo ora exposto
em suas fiscalizações. Logo, cumpre expedir determinações sobre o assunto.

  
95. É importante também endereçar um alerta ao Ministério do Planejamento sobre a necessidade de prover
os setores de informática dos órgãos e entidades da Administração com estrutura organizacional e quadro
permanente suficientes para realizar, de forma independente, o planejamento, a definição, a coordenação,
a supervisão e o controle das atribuições da área. 

  
96. Tendo em vista ainda que este Tribunal vem dando andamento a estudo sobre os parâmetros que devem
balizar a contratação de serviços técnicos de informática, conforme determinado pelo item 9.7 do Acórdão
1.558/2003 - Plenário, entendo que cabe dar conhecimento da matéria à unidade responsável pela tarefa, a
Secretaria Adjunta de Fiscalização - Adfis, para fins de auxiliar os trabalhos.

  
Ante o exposto, VOTO por que este Colegiado aprove o Acórdão que ora apresento.

  
 
 
Sala das Sessões, em 24 de maio de 2006.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Augusto Sherman Cavalcanti

  
Relator
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20/2006
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