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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 01/2020/MTI
Trata-se do Processo n° 96735/2020, cujo objeto é o “Planejamento da solução
para Gestão de Consignações em Folha de Pagamento(Sistema de Consignações), incluindo serviços
de implantação, automação de processos de negócio, sustentação da solução, manutenções
evolutivas, integração com sistemas legados, migração de dados, treinamento, transferência de
tecnologia, suporte e garantia das soluções supracitadas, sustentação de infraestrutura tecnológica
e serviços de apoio operacional ao negócio”, c om fundamento no art. 23, §3º, inciso II da Lei
13.303, de 2016 e art. 1º do Regulamento de Licitações e Contratos da MTI.
Em atenção à IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa ZETRASOFT LTDA,
referente ao Edital do Chamamento Público n° 001/2020/MTI, temos a informar o que segue:
1- RELATÓRIO DA IMPUGNAÇÃO
A Impugnante assevera que a instrução normativa e outras regulamentações,
possam estar afrontando, sobre suposta ilegalidade na promoção de chamamento público do qual não
há nenhum parâmetro para elaboração de propostas comerciais, sobre a possibilidade de envio de
propostas comerciais com valor inexequível, provocando a frustração do certame, sobre itens
restritivos à participação, com suposto desrespeito da competitividade, da prova de conceito On Line,
sobre.
Sob estes argumentos, a Impugnante requer a suspensão do Chamamento Público
n° 001/2020.
II - DA FUNDAMENTAÇÃO
Em sua primeira impugnação ressaltou que, como Empresa Pública, é dever da
MTI, respeitar os princípios do artigo 31 da Lei 13.303/2016:
“Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas
e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa,
inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize
sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do
desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de
competitividade e do julgamento objetivo.”
E alega ainda que, independentemente de se tratar de um processo de Chamamento
Público e não de uma licitação em interpretação estrita, a legislação federal é soberana, e que todas as
decisões e procedimentos devem respeitar a Constituição Federal, como Lei Maior:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
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impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)”
Ou seja, nenhuma Instrução Normativa ou regulamento poderá afrontar
nenhum dos preceitos constitucionais e infraconstitucionais.
Pois bem, em primeiro lugar, cabe ressaltar o conflito que obviamente existe no
entendimento da finalidade deste certame. Por se tratar de um dispositivo novo, o conceito de
“PARCERIA ESTRATÉGICA”, que se utiliza do fundamento no art. 28, § 3º, inc. II, da Lei nº
13.303/2016, tem provocado muita confusão de entendimento ao se confrontar com o modelo
tradicional da Lei 8.666/93 com o modelo que este edital se referencia.
Na verdade é um novo paradigma, que não substitui a forma atual de contratação
tanto preceituada pela Lei nº 8.666/93, quanto pela Lei nº 13.303/2016. Mas se torna em mais um
mecanismo complementar, e que estabelece um novo conceito de “inaplicabilidade” de licitação.
A finalidade deste certame, objetiva selecionar um PARCEIRO DE NEGÓCIOS, o
que é completamente diferente de contratar um prestador de serviços, utilizando dos mecanismos
tradicionais de contratação de qualquer um dos dois dispositivos legais citados acima. Obviamente
que critérios e formas de seleção empregados serão completamente diferentes, bem como os
objetivos com cada avaliação, porém sem se distanciar dos preceitos já citados.
Observando essa dificuldade, a MTI divulgou no diário oficial acessado pelo link:
https://www.iomat.mt.gov.br/ver-pdf/15902/#/p:38/e:15902?find=Di%C3%A1logo%20P%C3%BAb
lico , um Diálogo Público para apresentar o processo de parceria estratégica, realizado no dia 21 de
Maio, por videoconferência e aberto, entre as 15 e 17 horas de Brasília, tendo divulgado também em
notícia
no
site
da
MTI,
acessado
pelo
link:
http://www.mti.mt.gov.br/-/14425440-mti-realiza-web-conferencia-sobre-processos-de-parceria-estra
tegica .
Fica o registro que nesta oportunidade, não houve participantes no Diálogo
Público do impugnante.
É primordial relembrar que esta Empresa Pública está regida pela Lei Federal nº
13.303/2016 e seu Regulamento de Licitações e Contratos, além dos princípios de direito privado,
conforme explanado em seu edital, de forma alguma a que se falar que a MTI não está atuando em
consonância com a CF e seus dispositivos legais, conforme alegado pela Impugnante.
O processo estabelecido pela MTI e aprovado pelas suas instâncias deliberativas,
embasado em parecer da Procuradoria Geral do Estado, respeita os princípios da impessoalidade e da
eficiência, que se impõem a empresa estatal para realizar um procedimento robusto que respeite os
princípios para a escolha do particular adaptado às práticas empresariais pertinentes à formação de
parcerias estratégicas.
O procedimento deve contemplar requisitos de qualificação e critérios de
julgamento de ordem técnica, financeira, estratégica, dentre outros parâmetros devidamente previstos
no edital, que a um só tempo, viabilizem a formação de parceria mais vantajosa para a empresa
estatal e a observância ainda dos princípios contemplados no caput do artigo 37 da Constituição
Federal e, especificamente, no art. 31 da Lei das Estatais.
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O Edital foi confeccionado com base em estudo técnico que definiu de maneira
precisa o que realmente contempla o interesse público, sem olvidar os ditames legais. Portanto, a
definição do objeto do procedimento escolhido para a inaplicabilidade de licitação prevista no art. 28,
§ 3°, inciso II da Lei 13.303, de 2016 e as suas especificidades são eminentemente discricionários,
competindo ao agente administrativo avaliar o que o interesse público demanda.
Cabe ressaltar que a MTI é uma empresa pública, que possui um plano estratégico e
também busca novas áreas de atuação, novas tecnologias e produtos e serviços inovadores para se
manter no mercado, atenta a oportunidades de negócio que venha a atender as demandas de seu
principal cliente que é o Estado de Mato Grosso e se tornem novas fontes de receita.
Deste modo, é natural que, inclusive em tempos de crise, as empresas que atuem
em qualquer área, principalmente tecnologia da informação e comunicação, precisem de estratégias
para reorientar seus produtos e áreas de atuação, visando se manter saudável financeiramente e
competitiva no mercado em que atua, buscando por fim sua sobrevivência e perenidade. Para tanto,
fica a critério das estatais regulamentar a forma como procederá às parcerias estratégicas.
Necessário informar que a personalidade jurídica privada das empresas estatais,
confirmada pela Lei 13.303/2016 possibilita que dessa forma atuem, bastando para tanto uma simples
pesquisa no Projeto de Lei e nas doutrinas para perceber, que a intenção da lei é possibilitar a
sustentabilidade das estatais com maior autonomia perante as contratações para possibilitar o pleno
exercício da sua atividade fim.
A empresa estatal pode adotar arquiteturas semelhantes às modalidades de licitação
previstas na Lei n. 13.303/2016 ou estruturar um chamamento público com etapas que variam
conforme as características da oportunidade de negócio, com maior ou menor grau de objetividade,
inclusive com a possibilidade de negociação e de manutenção do sigilo comercial em determinadas
etapas.
Desta forma, conforme embasado no Art. 28, §3º, II da Lei 13.303/2016 em
conjunto com o Art. 7º, §2º do Regulamento de Licitações e Contratos da MTI, aqui transcrito:
Art. 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às empresas
públicas e às sociedades de economia mista, inclusive de engenharia e de
publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e ativos
integrantes do respectivo patrimônio ou à execução de obras a serem integradas a
esse patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre tais bens, serão
precedidos de licitação nos termos desta Lei, ressalvadas as hipóteses previstas nos
arts. 29 e 30.
§ 3º São as empresas públicas e as sociedades de economia mista dispensadas da
observância dos dispositivos deste Capítulo nas seguintes situações:
(…)
II - nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características
particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas,
justificada a inviabilidade de procedimento competitivo.
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“Art. 7° A contratação direta a que se refere o inciso II do Art. 6° deverá ser
precedida de divulgação pública ou de chamamento público.
(...)
§ 2° Em casos complexos, onde fica evidente a pluralidade de parceiros e a
dificuldade de definição de parceria específica ou quando estrategicamente
para a MTI seja oportuna a competição deverá ser realizado chamamento
público sobre o objeto da parceria a fim de definir a melhor proposta
comercial para a empresa.
(...)
Para corroborar, acosta-se também o Art. 8º do Regulamento de Licitações e
Contratos da MTI, qual estabelece as etapas do Chamamento Público de Oportunidade de Negócio:
Art. 8° O chamamento público de oportunidade de negócios deve, no mínimo,
observar o seguinte:
I - elaboração de edital com os critérios para a seleção do(s) parceiro(s), que
podem considerar, entre outros aspectos, proposta econômico-financeira, plano de
investimentos, custos de investimento e de operação, plano de comercialização ou
de posicionamento no mercado, metas, metodologia, qualificação técnica e
econômico-financeira
dos
proponentes,
sustentabilidade
ambiental,
desenvolvimento regional e aderência ao programa de conformidade da MTI;
II - aprovação do edital pela Unidade Jurídica e autorização pela autoridade
competente;
III - publicação do resumo do edital no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e,
facultativamente, ainda em portal específico da MTI na internet e das informações
não sigilosas do modelo de negócios no sítio eletrônico oficial da MTI,
conferindo-se o prazo de, no mínimo, 10 (dez) dias úteis para a apresentação das
propostas; (Redação dada pela Resolução Nº 002/2020, de 20 de abril de 2020, do
Conselho de Administração da MTI).
IV - avaliação das propostas por equipe da empresa previamente definida;
V - publicação da avaliação das propostas no sítio eletrônico oficial da MTI,
conferindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para recurso e o prazo de 5 (cinco)
dias úteis para contrarrazões;
VI - pareceres da área demandante e do (a) pregoeiro/comissão de
licitação/Unidade Jurídica sobre recursos e contrarrazões;
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VII - decisão definitiva sobre a avaliação das propostas e seleção dos parceiros
pela autoridade competente.
Cabe lembrar também que o objetivo é selecionar um parceiro estratégico, com
base nos critérios específicos e já estipulados, para modelagem de negócio na entrega de serviços
objeto do edital, e somente então assinar o contrato de parceria.
A seleção do parceiro, pelo chamamento público, não implica em compromisso
de se firmar a parceria estratégica concretamente, pois o almejado parceiro participará de todas as
etapas do processo de celebração de parceria da MTI, inclusive as aprovações e modelagem de
negócio, no entanto, pode não haver consenso nas cláusulas que serão estabelecidas de entrega do
serviço que implique na não formalização da parceria, pois a MTI sempre zelará pela melhor
alternativa para seus parceiros.
O modelo de negócio é ato anterior ao contrato de parceria, e precisa seguir os
trâmites já instituídos na MTI.
A figura abaixo ilustra o processo de parceria, que se iniciará depois da seleção do
parceiro, que no caso é o próprio chamamento:

Necessário informar que a MTI realiza desde 2018 um amplo estudo sobre as
oportunidades desta lei, e sua aplicação no Brasil, seguindo as instruções dos órgãos de controle do
Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual foi estabelecido um processo fixado a partir das previsões
constante no RLC/MTI e na Instrução Normativa, de fácil acesso no site da MTI.
Este processo foi construído para garantir transparência, robustez e ser
completamente desinteressado com várias esferas de decisão para garantir que os valores e princípios
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previstos para administração pública, venham a ser garantidos e respeitados. E tal controle vai ao
1
encontro o que preconiza o grande jurista Marçal Justen Filho :
“É indispensável que a redução do formalismo e a flexibilização dos procedimentos de contratação
das estatais sejam compensados por mecanismos de controle igualmente adequados e satisfatórios.”

Oportuno destacar o que preconiza a Instrução Normativa nº 002/2019/MTI:

Para uma formalização de parceria, precisa-se definir uma oportunidade de
negócios, ou seja o inciso I, do art. 2º da IN. Neste caso é um produto voltado a gestão de
consignados, que foi deliberado como meta estratégica pelo Conselho de Administração da MTI.
Ato contínuo, necessário justificar o porquê daquele parceiro específico, com a
finalidade de comprovar a inviabilidade do procedimento competitivo. Este é o ponto mais crítico,
porque a inviabilidade do procedimento competitivo não significa ausência de concorrência, mas que
precisamos selecionar nosso parceiro, com critérios objetivos, e esse é o objeto da seleção
portanto restrito apenas e tão somente a primeira fase do processo de parceria estabelecido pela MTI,
qual seja, a seleção do parceiro.
Portanto, a escolha do parceiro objetiva a criação conjunta de um produto voltado a
gestão de consignados, para abranger os serviços que serão prestados conjuntamente, tal como o
objeto deste chamamento. Assim, o modelo de negócio a ser definido em fase posterior com o
potencial parceiro deste Edital definirá o produto-serviço final da parceria.
Após a homologação do resultado com a escolha do parceiro, ato contínuo serão
assinados um Acordo de Intenção de Parceria e um Termo de Sigilo entre o parceiro selecionado e a

1

JUSTEN FILHO, Marçal. A contratação sem licitação nas empresas estatais. In Estatuto jurídico das empresas estatais:
Lei 13.303/2016. Marçal Justen Filho, organizador. — São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.
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MTI, e a partir daí iniciaremos o processo de construção de um modelo de negócio que visará a
celebração de parceria, que poderá se concretizar ou não.
O processo de parceira, após escolha do parceiro, é outra etapa que envolve a
modelagem do negócio “Gestão de Consignados” que será feita a quatro mãos, ou seja, por todos os
envolvidos, inclusive com aprovação do resultado final pela Diretoria da MTI e do Conselho de
Administração, e ainda, análise jurídica pela assessoria jurídica em conjunto com a Procuradoria
Geral do Estado de MT, para só então, assinar o contrato de parceria.
O modelo de negócio é um documento de seis capítulos principais, sendo o
primeiro que descreve a oportunidade de negócios e a escolha do parceiro, o segundo as regras
comerciais, seguido da especificação técnicas, planilha de custos e preços, acordo de níveis de
serviço e análise de riscos.
Neste documento também é estabelecido a matriz de responsabilidades onde se demonstra
as responsabilidades propostas pela MTI para a entrega da solução final. Na página 33 do edital.

O processo objetiva selecionar um parceiro que necessariamente já tenha um software
conforme o entendimento, e esse software sua expertise no mercado entrará na composição de um produto, em
forma de uma solução completa, que agregará num combo vários serviços, que estão listados acima. A
composição desse produto deve agregar responsabilidades dos dois parceiros para a entrega completa da
solução.
Para este negócio a MTI não abre mão que sua infraestrutura seja utilizada para sustentação
da aplicação, servidores de aplicação e banco de dados. E a MTI será a gestora e guardiã da base de dados, que
só será acessada conforme as leis vigentes e com autorização do proprietário da base de dados, ou no caso, o
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cliente contratante.
O modelo financeiro para este negócio, se baseia no critério de precificar cada linha
gerada, esta é uma premissa da oportunidade de negócio.
A imagem abaixo, exemplifica como se compõe uma solução completa de TI que perpassa
por várias áreas dentro da tecnologia e agrega muitos serviços.

A MTI objetiva junto com o pretendido parceiro, agregar uma série de serviços, sendo que
o valor resultante se torne um novo produto mais completo, diferente do que cada um poderia entregar
separadamente. Esse processo pode exigir integrações de sistemas ou mesmo a criação de novos módulos
complementares.

O processo objetiva selecionar um parceiro com expertise e cultura organizacional
e know how comprovado nos processos e tecnologias descritas no edital e seus anexos, conforme o
entendimento, sua expertise no mercado entrará na composição de um produto, em forma de uma
solução completa, que resultará num produto Gestão de Consignados com mais valores agregados e
diferenciado no mercado. A composição desse produto deve agregar responsabilidades dos dois
parceiros para a entrega completa do serviço.
A MTI não pode se tornar através de uma parceria estratégica um mero
INTERMEDIÁRIO de um serviço, mas junto com o pretendido parceiro, agregar uma série de
serviços, e o valor resultante se tornar um novo produto mais completo, diferente do que cada um
poderia entregar separadamente. A próxima ilustração demonstra a diferença dos paradigmas, o
mecanismo atual logo acima representado pela visão sem parceria, e abaixo o novo paradigma
proposto, representado pela visão com parceria, para entrega de soluções de tecnologia, nesse novo
modelo com parcerias amparado pela nova lei.
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O chamamento público para esse produto específico, é o mecanismo utilizado em nosso
regulamento e no processo para garantir maior transparência e isonomia.

Neste ponto é importante frisar que ao final do processo, se for viável e se
concretizar a assinatura do contrato com a disponibilização do novo produto no portfólio da MTI,
nada garante que este produto será contratado nem mesmo pelo nosso principal cliente.
É um risco inerente a qualquer empresa que atue em qualquer mercado, de
eventualmente não conseguir vender seu produto.
A parceria pressupõe um compartilhamento de riscos assumidos pelo negócio.
Caso por algum motivo o contrato de parceria não seja assinado entre o melhor
pontuado e a MTI, e as negociações finalizadas, o processo não será considerado finalizado, sendo
que os próximos colocados no ranqueamento geral poderão ser chamados para iniciar o processo de
modelagem até a conclusão do processo.
Para que um produto gerado por parceria, cujo parceiro seja selecionado por
chamamento público, seja efetivamente contratado, passa por ao menos três processos distintos,
sendo que cada um deles obedecem leis, regulamentos, etapas de verificação e conformidade e
aprovações por diversos níveis de poder decisório.
Para elucidar essa questão, usando uma hipotética contratação dentro do Poder
Executivo do Estado de Mato Grosso, vamos elencar resumidamente as etapas necessárias desde o
chamamento. Então Vejamos:
FASE DE CHAMAMENTO
1. Aprovação do Conselho de Administração do Plano Estratégico e de Negócios;
2. Aprovação e priorização da DIREX(Órgão deliberativo da diretoria da MTI)
para realização de um Chamamento para seleção de parceiro;
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3.
4.
5.
6.
7.

Elaboração do edital;
Parecer Jurídico da MTI sobre o edital;
Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado sobre o edital;
Publicação do Edital e realização do certame;
Homologação do Vencedor;
PROCESSO DE CELEBRAÇÃO DE PARCERIA ESTRATÉGICA

8. Assinatura do NDA e Acordo de Intenção de Parceria;
9. Modelagem de Negócios com o Parceiro;
10. Aprovação da MTI e do Parceiro do negócio modelado;
11. Aprovação da DIREX referente ao modelo de negócio;
12. Aprovação do Conselho de Administração da MTI(Maior Instância
Deliberativa)
13. Parecer Jurídico sobre o processo da MTI
14. Parecer Jurídico sobre o processo da Procuradoria Geral do Estado sobre o
processo;
15. Divulgação pública do extrato do contrato de parceria;
16. Assinatura do contrato de parceria e disponibilização do produto/serviço no
portfólio da MTI;
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PARCERIA POR
PARTE DE INTERESSADOS
17. Elaboração de TR e fase Interna de Contratação por parte do
CONTRATANTE;
18. Análise de vantajosidade e pesquisa de preços;
19. Comprovada a vantajosidade técnica e financeira para a proposta da MTI,
inicia a dispensa;
20. Parecer jurídico do processo por parte do CONTRATANTE;
21. Parecer da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso;
22. Parecer da Procuradoria Geral do Estado antes da MTI assinar o contrato de
prestação de serviços;
23. Assinatura do contrato por parte da MTI e do contratante;
24. Recebimento de ordem de serviços.
Com todas as informações repassadas sobre o processo, objetivos, legislação, resta
claro toda a transparência, legalidade e robustez que envolve o processo de parceria estratégica da
MTI, desde sua fase inicial de seleção do parceiro, que neste caso é o Chamamento Público para
Seleção de Possível Parceiro.
DA LEGALIDADE DE PROMOÇÃO DE UM PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA UMA POSSÍVEL SELEÇÃO DE PARCEIRO
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No Parecer nº 921/SGAC/PGE/2020 emitido pela PGE, conforme sua competência
instituída pela legislação, quando da análise da legalidade desse procedimento, em 15 de abril de
2020, com base nas manifestações do TCU, bem como do TCE/MT a respeito da aplicabilidade da
nova lei deixou consignado que a Lei das Estatais buscou estabelecer meios mais flexíveis de
contratação,vejamos:
Atendendo a anseios primeiros do próprio constituinte, dos quais se destaca o
princípio da eficiência administrativa projetado para o estatuto jurídico das estatais,
o legislador ordinário, pela Lei nº 13.303/16, buscou definir critérios de contratação
mais flexíveis e menos burocráticos de licitações e contratações, em relação àqueles
da Lei n° 8.666/93.
O Tribunal de Contas da União – TCU, em iniciais análises das regras pertinentes
às licitações e contratos das estatais face à novel legislação, assim dispôs:
Ainda sob a ótica do TCU, a observância da Lei 8.666/1993 seria a regra mesmo
na área finalística das estatais exploradoras de atividade econômica, e só poderia
ser afastada em situações nas quais fosse demonstrada a existência de óbices
negociais, com efetivo prejuízo às atividades da estatal, que impossibilitassem a
realização de licitação. Ao revogar expressamente o art. 67 da Lei 9.478/1997,
retirando do Decreto 2.745/1998, via de consequência, o seu pressuposto de
validade jurídica, a Lei 13.303/2016 corrobora, em grande medida, o acerto das
deliberações do TCU. No campo das licitações e contratos, a Lei das Estatais
buscou consolidar, num único diploma legal, dispositivos da Lei 8.666/1993, da Lei
do Pregão (Lei 10.520/2002) e do RDC (Lei nº 12.462/2011), extraindo-se a
essência dessas três normas. (TCU. Processo 55.967.389-2. Relator Ministro Vital
do Rêgo Filho, DJ 13/07/2016)
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT também já teve uma
primeira oportunidade de se pronunciar quanto a essa flexibilização das contratações pelas estatais:
Em outras palavras, as empresas estatais devem seguir as regras de licitação
previstas na Lei n° 13.303/16, exceto naqueles atos relacionados a sua atividade
produtiva ou comercial que estejam previstas em seus objetos sociais. (TCE/MT,
Processo nº 32.926/2018)
Igualmente relevante se pontuar a doutrina do ministro do TCU, Benjamim
Zymler, em “Considerações sobre o estatuto jurídico das empresas estatais”, segundo quem, nos
contratos administrativos regidos pela Lei nº 13.303/16, ganham força os princípios da autonomia da
vontade e da liberdade contratual, pois, considerando a própria razão de ser das empresas estatais, é
razoável que a sua atuação esteja sujeita a um regime de maior flexibilidade frente às normas
estatutárias comuns.
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Com estas observações se ressalta que embora a estatal goze desse novo regime de
contratação com mais flexibilidade, por força dos valores e princípios constitucionais da livre
concorrência e da livre iniciativa (art. 170), o administrador público das estatais não deve se
descuidar dos princípios basilares regentes da Administração Pública (art. 37) tanto direta quanto
indireta, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e da probidade
administrativa. E assim está contemplado no Regulamento de Licitações e Contratos da MTI:
Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e
sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais
vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar
operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, d evendo
observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do
desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento
convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo.
Art. 68. Os contratos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas, pelo
disposto nesta Lei e pelos preceitos de direito privado.
O parecer acima citado continua versando sobre o tema, fazendo importante
observação:
Porquanto de natureza instrumental, mas em resguardo de princípios basilares da
Administração Pública, os procedimentos de contratação a serem adotados pelas
empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade
econômica devem ser compatíveis com as características da atividade por elas
desenvolvidas.
Nessa sentido, para se tornarem competitivas, as estatais precisam efetivar
soluções de contratação semelhantes às de qualquer outra empresa privada
atuante no mesmo mercado, de modo a firmarem contratações vantajosas, em
qualidade e preço, e eficientes, com agilidade e rapidez.
Manifestação maior dessa pedra de toque da competitividade é encontrada
naquelas contratações diretamente ligadas às atividades empresariais descritas no
objeto social da estatal, qualificadas por doutrina e jurisprudência, comumente,
como “atividades-fim”.
Para tanto, imprescindível se franquearem processos de contratação mais flexíveis,
menos rigorosos para as estatais, visando evitar a produção de resultados
indesejáveis e até mesmo a obstrução ao natural funcionamento da empresa,
fatores usualmente atribuídos à aplicação do regime da Lei nº 8.666/93.
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O Parecer ressalta que o Regulamento das Estatais, inobstante aparente adotar
sistemática similar à da Lei Geral de Licitações e Contratos, revela profunda alteração inovadora, na
medida em que acresce ao Direito Administrativo nova espécie de contratação direta, ao,
diferenciando-se das conhecidas dispensa e inexigibilidade, prevê a “não observância” das regras
licitatórias, sob características distintas daquelas.
2

Segundo a doutrina de Marçal Justen Filho , ante essa destoante característica,
tem-se nova hipótese de contratação direta, permissiva do afastamento não somente da fase externa,
competitiva da licitação, mas também das exigências burocráticas atinentes à fase interna dos
processos de contratação, quando pertinente.
Como dito, a distinção teórica entre o terceiro e novo tipo de contratação direta na
Administração Pública – a que se chamaria "não observância" ou “inaplicabilidade” da licitação – jaz
refletida na dimensão normativa, porquanto não se faria “necessário o procedimento reservado para
a dispensa e a inexigibilidade”, a traduzir a desnecessidade de um procedimento formal, destinado a
documentar, a minúcias, as características do caso concreto.
É bom dizer, no entanto, que, mesmo quando afaste a incidência das regras
licitatórias relacionadas às fases interna ou externa da licitação, a estatal, ente da Administração
Pública indireta, também submetida aos preceitos de direito público, estará impelida a estabelecer
procedimentos de tomada de decisão, controle e transparência.
3

Como bem destacam Ronny Charles L. de Torres e Dawison Barcelos , tal
permissivo legal de celebração de parceria comercial em exceção à observância integral das regras
licitatórias não detém o condão de afastar a incidência do regime jurídico de Direito Público, de
matiz constitucional originária, e sopesamentos com o Direito Privado arquitetados de modo geral e
abstrato pelo próprio legislador ordinários, quando da edição da Lei nº 13.303/2016.
Princípios e regras públicas dos quais se destaca o interesse público regente da
existência mesma e da atuação da estatal, que, ao lado da impessoalidade e da moralidade, exigem
que mecanismos de controles prévios e póstumos evitam e corrijam eventuais abusos de gestores
públicos na formação de parcerias que atendam os interesses particulares da parceira apenas e/ou dos
gestores públicos e, assim, atentem contra os interesses da estatal. Sobre essa inovação legal,
considerações do TCE/MT, exarada na Resolução de Consulta n° 2/2019, Tribunal Pleno, no âmbito
do Processo nº 32.926-6/2018, por provocação da própria MTI, quanto à interpretação e à aplicação
do art. 28, § 3º, da Lei 13.303/2016:
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JUSTEN FILHO, Marçal. A contratação sem licitação nas empresas estatais. In Estatuto jurídico das empresas estatais:
Lei 13.303/2016. Marçal Justen Filho, organizador. — São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.
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20. Quanto às referidas r essalvas, a Lei 13.303/16 inovou ao atualizar os limites
para dispensa de licitação em razão do valor (artigo 29, I e II) e, no que concerne
a esta Consulta, a Lei permitiu contratações diretas, sem necessidade de licitar,
desde que relacionadas com os respectivos objetos sociais das empresas estatais
(artigo 28, § 3°, I e II).
21. Tal ressalva se justifica para não prejudicar o exercício da capacidade
competitiva das empresas estatais, uma vez que não concorrem em regime de
equiparação com empresas privadas e, assim, não devem possuir privilégios nem
desvantagens no exercício de atividade econômica.
22. Se assim não fosse, o procedimento burocrático e moroso da licitação
comprometeria o dinamismo necessário ao regime de mercado.
É nesse contexto que, no presente caso, o chamamento público visa a escolha de
parceiro de negócios, oportunizando a competição para definir a melhor proposta comercial, com
base na pluralidade, prevista no art. 28, § 3°, II, da Lei n° 13.303/16.
Na esteira do art. 40 da Lei nº 13.303/16, que determina às estatais a edição de
regulamentos próprios de licitações e contratos, vem o já mencionado RLC/MTI, com alterações
convalidadas pela Resolução nº 004, de 22/03/2019, do Conselho de Administração da MTI (DOE de
05/04/2019), que também prevê a possibilidade de contratação aqui abordada:
Art. 5º Podem ser realizadas contratações diretas nas hipóteses de dispensa ou
inexigibilidade de licitação previstas neste Regulamento.
Art. 6º A MTI fica dispensada da observância dos dispositivos do Capítulo I do
Título II da Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, nas seguintes situações:
I. comercialização, prestação ou execução, de forma direta, de serviços, produtos
ou obras especificamente relacionados com seu objeto social;
II. nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características
particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas,
justificada a inviabilidade de procedimento competitivo.
§1º Consideram-se oportunidades de negócio, a que se refere o inciso II do caput,
a formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou
contratuais, a aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras
formas associativas, societárias ou contratuais e as operações realizadas no
âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação pelo respectivo órgão
competente;
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§ 2° Os procedimentos para firmar parceria estratégica, a que se refere o inciso II
do caput, no âmbito da MTI deverão ser estabelecidos em procedimento interno
específico, aprovado pela Diretoria Executiva.
Como se vê, a lei federal, assim como, o RLC/MTI, regulamentaram a
possibilidade da contratação “direta”, sendo inaplicável a licitação na hipótese do art. 28, § 3°, II, da
Lei n° 13.303/16 e art. 6º, II, do RLC/MTI.
O RLC/MTI prevê, ainda, nos arts. 7º e seguintes, que nos casos de parcerias
estratégicas, associadas à oportunidade de negócios, a escolha do parceiro poderá se dar através de
procedimento de chamamento público ou divulgação pública.
O chamamento público está previsto para os "casos complexos, onde fica evidente a
pluralidade de parceiros e a dificuldade de definição de parceria específica ou quando
estrategicamente para a MTI seja oportuna a competição (...) a fim de definir a melhor proposta
comercial para a empresa" (art. 7º, § 2º).
Art. 7° A contratação direta a que se refere o inciso II do Art. 6° deverá ser
precedida de d ivulgação pública ou de chamamento público.

§ 1° A MTI deverá realizar, como regra, divulgação pública sobre o objeto da
parceria que dará devida publicidade, salvo decisão fundamentada e estratégica.
§ 2° Em casos complexos, onde fica evidente a pluralidade de parceiros e a
dificuldade de definição de parceria específica ou quando estrategicamente para
a MTI seja oportuna a competição deverá ser realizado chamamento público
sobre o objeto da parceria a fim de definir a melhor proposta comercial para a
empresa.
§ 3 ° O processo de divulgação pública ou chamamento público poderá ser
dispensado, por recomendação da Diretoria Executiva da MTI e por decisão do
seu Conselho de Administração, nos casos em que, em razão de aspectos
concorrenciais, a oportunidade de negócio e o seu melhor resultado dependa do
sigilo das negociações ou outra justificativa pertinente.
O procedimento para a formalização de parcerias estratégicas veio com a Instrução
Normativa nº 002-2019-MTI, que dispõe:
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Não bastasse isso, destaca-se ainda o Informativo de Licitações e Contratos nº 358,
em que o TCU definiu alguns requisitos para a contratação direta de empresa parceira com
fundamento no art. 28, § 3º, inc. II, da Lei nº 13.303/2016, alargando, ainda mais, as condicionantes,
até então, previstas pela norma legal. São eles:
a) avença obrigatoriamente relacionada com o desempenho de atribuições
inerentes aos respectivos objetos sociais das empresas envolvidas;
b) configuração de oportunidade de negócio, o qual pode ser estabelecido por meio
dos mais variados modelos associativos, societários ou contratuais, nos moldes do
art. 28, § 4º, da Lei das Estatais;
c) demonstração da vantagem comercial para a estatal;
d) comprovação, pelo administrador público, de que o parceiro escolhido
apresenta condições que demonstram sua superioridade em relação às demais
empresas que atuam naquele mercado (engloba o requisito legal de que a escolha
do parceiro deve estar associada a suas características particulares, entretanto,
exige a demonstração da superioridade em relação às empresas do mercado, sendo
importante demonstrar comparativamente a vantagem do parceiro, de preferência,
após certo critério competitivo, como já anteriormente apontado); e
e) demonstração da inviabilidade de procedimento competitivo, servindo a esse
propósito, por exemplo, a pertinência e a compatibilidade de projetos de longo
prazo, a comunhão de filosofias empresariais, a complementaridade das
necessidades e a ausência de interesses conflitantes.
Já é possível observar a legalidade do processo, respaldada por parecer jurídico da
PGE, após realizar profunda fundamentação legal, amparado pelos órgãos de controle (TCU e

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

TCE/MT) e doutrinas jurídicas, fundamentada na regulamentação desta empresa que foi apoiada na
Lei 13.303/2016.
Continuando o embasamento técnico e legal, mesmo quando afastada da incidência
das regras licitatórias relacionadas às fases interna ou externa da licitação, a estatal, ente da
Administração Pública indireta, atingida por preceitos de direito público e privado, estará impelida a
estabelecer procedimentos de controle e transparência. Portanto, o fato de não ser aplicável a regra da
licitação ao “instituto” de que trata o art. 28, § 3º, I, da Lei das Estatais, não significa dizer que a sua
celebração não precise observar o princípio da impessoalidade.
Nas hipóteses em que houver dois ou mais possíveis interessados na celebração
da parceria, esta deverá instaurar procedimento administrativo, com critérios objetivos para
seleção da empresa, salvo situações excepcionais devidamente justificadas. Assim, evitam-se
escolhas arbitrárias, motivadas por situações subjetivas, que favoreça determinada empresa em
detrimento de outras possíveis interessadas.
O chamamento público é um procedimento administrativo que, à semelhança da
licitação, busca selecionar, de forma isonômica, um particular interessado em firmar alguma avença
com a Administração Pública. É instrumento familiar à formação de convênios e congêneres entre a
Administração e o terceiro setor, tendo sido positivado na Lei nº 13.019/14, de Organização da
Sociedade Civil.
O TCU, no Acórdão 2033/2017, Plenário, de relatoria do Ministro Benjamin
Zymler, noticiado no Informativo de Licitações e Contratos nº 331/2017, analisou denúncia sobre
possíveis irregularidades no procedimento de chamamento público eleito pela Telebrás, para
contratação direta de empresa fornecedora de insumos necessários ao atendimento dos usuários finais
dos serviços de telecomunicações da estatal federal, com fundamento jurídico no mesmo art. 28, § 3º,
I, da Lei 13.303/2016. Concluiu pela adequação do manejo do instrumento jurídico do chamamento
público para tanto:
Embora as empresas estatais estejam dispensadas de licitar a prestação de serviços
relacionados com seus respectivos objetos sociais (art. 28, § 3º, inciso I, da Lei
13.303/2016), devem conferir lisura e transparência a essas contratações, em
atenção aos princípios que regem a atuação da Administração Pública,
selecionando seus parceiros por meio de processo competitivo, isonômico,
impessoal e transparente. Denúncia formulada ao TCU apontou possíveis
irregularidades na Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), relacionadas à
minuta do Edital de Chamamento Público 1/2017, que visa selecionar empresa
para comercializar a capacidade satelital em banda Ka do Satélite
Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). Os denunciantes
alegaram que a versão preliminar do edital não continha estimativa de preço, em
afronta ao disposto no art. 7º, § 2º, da Lei 8.666/1993, que condiciona o
procedimento licitatório à existência de “orçamento detalhado em planilhas que
expressem a composição de todos os custos unitários”. A seguir, argumentaram
que a Lei 12.462/2011, que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

Públicas, exige a divulgação do preço mínimo quando for adotado o critério de
julgamento com base na maior oferta. Ademais, defenderam que a comercialização
do SGDC não configuraria um produto ou serviço relacionado com os objetos
sociais da Telebrás, razão por que a comercialização da infraestrutura de
telecomunicações não se enquadraria na exceção contida no art. 28, § 3º, da Lei
13.303/2016 (Lei das Estatais). Em seu voto, o relator assinalou que, a o contrário
do que fora sustentado pelos denunciantes, nem a Lei 8.666/1993 nem a Lei
12.462/2011 serviram de base para o referido chamamento público. O
procedimento fora adotado com respaldo no art. 28, § 3º, inciso I, da Lei
13.303/2016, segundo o qual as empresas estatais estão dispensadas de licitar a
prestação de serviços relacionados com seus respectivos objetos sociais. E ao
prover a infraestrutura de telecomunicação, a Telebrás estaria a atuar diretamente
no domínio econômico, conforme preceitua o art. 173 da Constituição Federal,
exercendo atividades finalísticas que lhe cabem por força de seu estatuto. Nesse
sentido, o procedimento de chamamento público sob comento não configuraria um
procedimento licitatório. Na verdade, trata-se de um “mecanismo elaborado pela
empresa com o fito de, em atenção aos princípios que regem a atuação da
Administração Pública, conferir lisura e transparência ao processo, não se
vinculando à Lei Geral de Licitações nem a qualquer outro diploma semelhante”.
E arrematou: “e mbora realizando atividade finalística própria de seu objeto
social, a Telebrás não detém uma discricionariedade irrestrita para escolher quem
quiser, mesmo sendo dispensável a licitação. Ao contrário, deve ser realizado um
processo competitivo isonômico, impessoal e transparente, com observância dos
princípios constitucionais”. Em conformidade com esse entendimento, t eria então a
Telebrás decidido realizar um chamamento público, precedido por uma audiência
pública, com o objetivo de “expor à sociedade os mecanismos adotados para
selecionar parceiros para atender aos usuários finais dos serviços de
telecomunicações”. Por derradeiro, o relator esclareceu que, no exercício de suas
competências discricionárias e visando obter o maior valor possível pela cessão
temporária do direito de uso de capacidade satelital, a Diretoria da Telebrás e o
Conselho de Administração da empresa determinaram o estabelecimento de um
preço de reserva, chamado na denúncia de preço mínimo, valor que será mantido
em sigilo até o momento em que for declarado o vencedor do certame, com o
intuito de dificultar possíveis combinações de preços entre os participantes do
chamamento público. Ao final, o relator propôs e o Plenário decidiu considerar
improcedente a denúncia. (Acórdão 2033/2017 Plenário, Denúncia, Relator
Ministro Benjamin Zymler). (Grifou-se)
Desse modo, o administrador das estatais deve se atentar que, embora goze desse
novo regime de contratação mais flexível, por força dos princípios da livre concorrência e da livre
iniciativa, deve, por outro lado, manter observância aos princípios basilares constitucionais e

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

administrativos desde sempre regentes da Administração Pública direta e indireta, como a legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e probidade administrativa.
Logo, passado este apanhado legal necessário para elucidação do Impugnante acerca do
procedimento, passamos a análise dos pontos impugnados:
1.

DA ILEGALIDADE DE PROMOÇÃO DE PROCESSO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO DO QUAL NÃO HÁ NENHUM PARÂMETRO PARA ELABORAÇÃO DE
PROPOSTAS COMERCIAIS
A Impugnante declara em sua peça:

Citando uma resposta dada a primeira impugnação impetrada pela Impugnante,
qual seja:

Esta comissão vem esclarecer a impugnante, que o edital estabelece uma linha
geral que servirá como balisa e como premissa para as demais fases deste processo, incluindo o
modelo de negócios e a minuta do contrato de parceria.
Não seria possível, num segundo momento de negociação e modelagem de
negócios, se rasgar o edital, seguindo outros caminhos que não a linha mestra estabelecida por este.
Tal procedimento não teria aval por exemplo da Procuradoria Geral do Estado, que voltará a analisar
todo o processo, incluindo a realização do chamamento e chegando a modelagem de negócios e
minuta de contrato, sendo que para parecer favorável, tudo deverá estar perfeitamente alinhado,
incluindo o objeto, o produto a ser oferecido, a agregação de valor da MTI na entrega do produto,
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valor de venda e estrutura de custos. Tudo será analisado pela PGE/MT, o que para a MTI é algo
extremamente positivo, pois é um órgão de controle externo que garante a MTI a lisura e
transparência de seus processos.
Reafirmamos o que foi dito na resposta ao pedido de esclarecimentos realizado pela
empresa Green Soluções, que no momento de modelagem de negócios, serão estabelecidos a quatro
mãos, os gatilhos e regras para utilização dos itens propostos no bloco de proposta comercial.
Mas a comissão esclarece que nenhuma empresa poderá se eximir do que
formalizou em sua proposta, mas o edital juntamente com a proposta formalizada balisarão as
próximas fases.
Quando a MTI busca um novo negócio através de parceria, uma meta que
buscamos, que se não alcançada, INVIABILIZA uma parceria, é que o produto/serviço resultante e as
condições, precisam necessariamente ser bom para a MTI, para o futuro parceiro e também para
quem for contratar os serviços. Caso uma dessas premissas não for possível, a viabilidade da parceria
deve ser rediscutida. O que poderá impedir nesse caso que a parceria seja formalizada. Deste modo a
alegação não seria possível ocorrer. Conforme sugere a alegação abaixo:

A Impugnante continua com a argumentação observando o que em sua análise se
constitui em uma problemática e suposta ilegalidade do Edital:
“Afinal, se nem o MTI tem as regras objetivas que regerão a parceria, como
poderá exigir que as empresas encaminhem propostas financeiras/comerciais?
Como é afirmado tão categoricamente que a MODELAGEM DE NEGÓCIOS será
FUTURA e elaborada entre as partes, verifica-se que não se é proposto as
empresas nenhum parâmetro claro e norteador de como será o cenário econômico
da parceria. Portanto, resta evidente que a atual fase deveria apenas conter a
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exigência de propostas técnicas, para se escolher a empresa mais competente no
mercado para a parceria.
Afinal, nos mesmos moldes reiterados pela Comissão, todas as características
comerciais somente poderão ser definidas com modelagem de negócios clara e
estabelecida.
Ou seja, da forma que o Edital atual foi construído, verificam-se as seguintes
ilegalidades:
1) Afronta ao Princípio de Vinculação ao Instrumento Convocatório, uma vez que
a modelagem de negócios será elaborada posteriormente, inclusive não se
vinculando as propostas comerciais exigidas nessa fase;
2) Afronta ao Princípio da Eficiência, no momento que a empresa vencedora do
certame poderá ou não celebrar a parceria. E caso não haja essa celebração,
todos os recursos financeiros do MTI dispendidos para a promoção do
Chamamento Público foram desperdiçados;
3) Afronta ao Princípio da Obtenção da Competitividade, pois, por não detalharem
o real modelo de negócios, as empresas estão no “escuro” das Propostas
Comerciais encaminhadas, podendo oferecer valores ínfimos ao que poderia ser
arrecadado. Ou, pelo contrário, há a possibilidade de empresas ofertarem valores
que não correspondem a realidade e, portanto, frustrarem o comprometimento de
celebração contrato com o MTI, ao se depararem com a realidade.
Enfim, pelo pressuposto afirmado pela Comissão e que consta no próprio edital,
(1) se toda a modelagem de negócios será firmada posteriormente; (2) se ainda
não se há a dimensão dos valores financeiros que serão faturados com o
contrato; (3) se não há previsão do início da parceria; não há nenhum parâmetro
plausível de exigência das empresas que comuniquem seu valores comerciais.”

Deste modo a Impugnante entende que o edital deveria, nessa fase atual, apenas
verificar a qualidade técnica dos parceiros.
Esta comissão tem a esclarecer ao Impugnante sobre os itens citados:
1) Apesar da modelagem de negócios ser elaborada em fase posterior, afirmamos
que SÓ poderá ser elaborada em fase posterior, pois na modelagem será
analisada questões que envolvem sigilo, como abertura de planilha de custos e
formação de preço do candidato a parceiro, discussão sobre oportunidades de
negócio e leads de oportunidade mapeada, acordos de nível de serviço,
detalhes técnicos sobre a solução, estratégia e regras comerciais, o que
necessita o pressuposto que já houve uma seleção de possível parceiro, de
acordo com os critérios fixados e já foi assinado um Acordo de Intenção de
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Parceria e um Termo de Sigilo com o possível parceiro, que garante direitos e
obrigações. Todos os valores constantes na proposta comercial que constam no
Anexo III do Edital, Dados da Proposta Comercial, são insumos essenciais
e parâmetros para a modelagem, e não informações com caráter
especulativo e sem importância. Logo não há que se falar em violação ao
Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, porque os requisitos
serão analisados fielmente.
2) A MTI não vê os recursos alocados nesse processo de seleção como um
desperdício, sejam eles humanos ou financeiros, mas como um investimento
em uma estratégia comercial priorizada pela alta gestão, como em todo projeto,
existem riscos que foram sopesados. A MTI fará tudo que estiver ao seu
alcance para que a negociação prospere e seja consolidada em condições
viáveis para todos os lados, mas não pode garantir o êxito por não depender só
dela. Como a MTI analisou os riscos envolvidos e por estratégia comercial
decidiu investir nessa seleção, um candidato a participar do processo, deverá
fazer a mesma análise, sopesando os custos e riscos, decidindo se participará
ou não do processo, é uma decisão completamente discricionária do
proponente. Mas resta claro que não há afronta a nenhum princípio. Pelo
contrário, a alta gestão da MTI decidindo pela não realização, optando por não
buscar novos produtos ou serviços, que ampliem a área de atuação da MTI e
que contribuam com o aumento do índice de sustentabilidade, estaria
praticando gestão temerária que colocaria em risco o futuro da empresa.
Ademais nenhum procedimento, seja ele licitatório ou não, é certo quanto a
uma empresa vencedora, e pelo princípio da legalidade que determina a
Administração Pública seguir um procedimento, não cabe a estatal não cumprir
o que manda a lei por temer desperdício de recurso público.
3) Também não se observa afronta a nenhum princípio relacionado a
competitividade. O edital, seus critérios de seleção e os dados da proposta
Comercial, demonstram claramente que o modelo de negócios proposto no
que tange a organização financeira dessa parceria, irá girar em torno do
VALOR POR LINHA CONSIGNÁVEL, com remuneração mensal pelas
instituições financeiras conveniadas, todos os demais critérios, custos,
remuneração a MTI, percentual da MTI por linha consignada e cashback,
giram em torno disto. Qualquer empresa com know how no mercado, entende
esse conceito e consegue calcular seus custos, qual seria a sua lucratividade e
qual seria o valor possível remunerar a MTI pela parte que inicialmente a MTI
se propõe a prestar, como a infraestrutura, atendimento, negócios, etc. Já foi
amplamente respondido em vários questionamentos e impugnações, incluindo
da própria ZETRASOFT, que não existe garantia de contratação, mas há
possibilidades sim, de na experiência e no conhecimento de mercado que têm
as empresas para realizarem ofertas condizentes e exequíveis baseadas nas
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premissas do edital e do fluxo financeiro girar em torno do valor por linha
consignável.
O Impugnante entende que a MTI deveria assegurar informações sobre expectativa
de faturamento, projeções, valores de referência, como o mínimo que se deveria constar no edital.
Relembramos novamente que não informações que não existam, porque não há contratação
assegurada, queremos construir um produto/serviço e disponibilizar ao mercado.
Estamos utilizando os quantitativos no poder Executivo do Governo do Estado de
Mato Grosso, apenas como referência para este edital, por ser o nosso principal potencial cliente e
deste modo embasar as propostas técnicas e comerciais para as empresas interessadas nesta possível
parceria.
Assim sendo são 81.000(oitenta e um mil) servidores efetivos e pensionistas
aproximadamente, adicionando aí um número de contratos temporários de aproximadamente
20.000(vinte mil) durante o ano letivo escolar.
Foram 335.000 (base de janeiro/2020), para o poder executivo do Estado de Mato
Grosso, que usamos como referência, mas a média fica em torno de 350.000. Atualmente 235.000 em
média são cobradas somente das instituições financeiras. O valor praticado que temos hoje é próximo
a R$ 1,70 a linha.
Importante destacar que a parceria não se limitará somente ao cliente Governo de
MT, sendo que a constituição de uma solução, por meio da parceria, que seja vantajosa financeira e
tecnicamente para os órgãos da administração pública, outros poderes e esferas de governo poderão
também nos contratar.
Discricionariamente a MTI optou por um edital que privilegie a técnica, preço e
adiciona de forma inovadora o conceito de negócio, trazendo contrapartidas a MTI. Entendemos
desse modo que esse modelo pode ser do interesse de algumas empresas e não ser do interesse de
outras, mas, pelos princípios constitucionais da administração pública, realizamos esse chamamento
para oportunizar a todos que se interessem e se vislumbrar que o modelo é aderente a sua estratégia
comercial, podem participar e fazer uma proposta que será julgada e pontuada sob critérios objetivos.
Garantindo a livre participação, concorrência e transparência.
Diante do exposto, deixamos de acolher tal pedido.
2.

DA POSSIBILIDADE DE ENVIO DE PROPOSTAS COMERCIAS COM VALOR
INEXEQUÍVEL – FRUSTRAÇÃO AO OBJETIVO DO CERTAME
O Impugnante argumenta sobre o Item abaixo:
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“Como o Edital não faz nenhuma restrição, não possui nenhum valor de
referência, muito menos qualquer parâmetro que possa ser utilizado pelas
empresas interessadas, há a real possibilidade de alguma empresa responder que
irá cobrar por linha transmitida R$0,00 (zero reais).
Nesse caso, (i) a fórmula presente nesse item será inválida, afinal não funcionaria
com o montante de R$0,00; (ii) um dos objetivos do MTI, que é o retorno
financeiro a empresa pública de valores frutos da parceria seria anulado.
Afinal, no momento que uma empresa ofertar R$0,00 a linha transmitida, a mesma
poderá ofertar um PRM de 100% ao MTI, e mesmo assim a empresa pública não
iria receber nenhum centavo, além de ter que atribuir a pontuação máxima de 100
pontos do Bloco Análise da Proposta Financeira (AFP) para essa empresa.
Ou seja, por omissões e contradições do próprio edital, o objetivo do
Chamamento Público poderá facilmente ser frustrado, bem como haver diversas
propostas comerciais totalmente inexigíveis. Relembrando que esse Instrumento
Convocatório não possui nenhum requisito exigibilidade e referência financeira
para as propostas”.
Já foi pontuado neste documento que o edital, seus critérios de seleção e os dados
da proposta comercial, demonstram claramente que o modelo de negócios proposto no que tange
a organização financeira dessa parceria, irá girar em torno do VALOR POR LINHA
CONSIGNÁVEL, com remuneração mensal pelas instituições financeiras conveniadas, todos os
demais critérios, custos, remuneração a MTI, percentual da MTI por linha consignada e cashback,
giram em torno disto.
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A própria constatação do Impugnante retratada em sua argumentação, demonstra
que houve uma ótima compreensão quanto a essa tema, quando simula uma proposta de valor R$
0,00 por linha, o que obviamente trará R$ 0,00 de remuneração para MTI.
Esta comissão recebeu do Impugnante um questionamento referente a essa questão,
e assim respondeu:
“7.57) Já que todos os lucros do MTI estão correlacionados e dependem do
valor da linha processada, e que essa receita pode ser R$0,00, qual a
expectativa da empresa pública mediante esse faturamento zero? Qual
mecanismo garantirá a receita se a linha for R$0,00?
R: A
 comissão entende que a interessada nesse caso não pontuaria nesse
quesito e nem no percentual a ser repassado a MTI, não seria considerada
para fins de ranqueamento.”
Apesar de estabelecer critérios objetivos e estarmos adotando um processo de
chamamento público para seleção de um parceiro, existe também a razoabilidade que deverá permear
a construção de uma proposta. O entendimento que o modelo de negócios gira em torno do valor da
linha consignável, que a argumentação do Impugnante deixou claro, por demonstrar que inclusive fez
simulações para provar seu entendimento e seu ponto de vista, esta comissão espera que haja
coerência, profissionalismo e seriedade no momento que uma empresa formalizar sua proposta, e que
seu real objetivo seja participar com seriedade nessa oportunidade oferecida pela MTI.
A realização de uma proposta claramente inexequível ou inviável, ou mesmo
zerada, demonstraria ou falta de profissionalismo, falta de critérios ou mesmo, aparentaria má fé, por
parte do proponente, restando a esta comissão após análise firme, transparente e criteriosa, amparada
por um estudo interno sobre o valor mínimo viável para a MTI, não considerar a proposta para fins de
ranqueamento.
Necessário esclarecer que não há como a MTI arbitrariamente pré-definir todo um
modelo de negócios, como sugere o Impugnante, pois esse fato pressupõe também um parceiro se
impondo sobre o outro, indo contra o interesse da MTI na construção mútua de um modelo de
negócios que seja igualitário e definido em acordo entre as partes, a imposição de um sobre o outro
claramente é contra o próprio conceito de parceria e cooperação voluntária.
Foi realizado uma análise no mercado, e constatou-se que existem vários modelos
de negócio. Encontramos processos de contratação que objetivavam apenas menor preço, outros com
técnica e preço. Alguns ganhadores do menor preço, ganhavam propondo custo zero, ou até R$ 0,01
por linha, ou seja algo simbólico, mas obviamente nesse cenário, o modelo de negócios do
proponente é diferente, estão os ganhos na oferta de serviços agregados ou na própria intermediação
de ofertas de empréstimos com parceiros.
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A MTI entende após a análise que o modelo mais adequado para a estatal em
relação a esse produto, é o de ser financiado por cobrar por linha consignada mensal administrada, e
construir a idéia do produto e consequentemente o edital deste chamamento seguindo essa premissa.
Não se trata do erro nos modelos diversos, mas optamos por um mais aderente a
nossa linha de atuação e ao serviço proposto. No produto a solução irá rodar na infra da MTI, o banco
de dados estará sobre a guarda da MTI, e só será acessado e disponibilizado conforme legislação
vigente, incluindo já os preceitos da LGPD, e sempre em consonância com a autorização do
proprietário gestor dos dados
Por fim, recomendamos que após análise discricionária de viabilidade financeira, de
conveniência e oportunidade, o candidato a parceiro conclua se o modelo comercial baseado em
cobrança por linha consignável, é realmente alinhado ao seu modelo comercial, e só em caso positivo
formalize uma proposta.
Necessário esclarecer que não existe neste edital ou na legislação brasileira,
qualquer cláusula ou Lei, que obrigue duas empresas se associarem de algum modo e que juntas
tenham que prestar qualquer tipo de serviço.
Uma associação empresarial, amparada em contratos comerciais/empresariais,
pressupõe o mútuo interesse, e a análise discricionária de cada empresa, avaliando a conveniência e
oportunidade, e se a oportunidade apresentada está alinhada às suas estratégias comerciais e
planejamento estratégicos.
O modelo de negócios de interesse da MTI, e em alto nível de abstração explicado
nos anexos do edital, vai ao encontro da visão estratégica da empresa, como a MTI é uma empresa
Pública, regida por leis específicas e que primam por todos os valores e princípios da administração
pública, e em nome da transparência e lisura de seus processos, definiu o Chamamento Público como
o instrumento mais democrático para informar ao mercado sua intenção, e assim, obter o feedback do
mercado quanto a aderência e efetividade da visão da MTI com relação a parceria proposta, em forma
de propostas recebidas no processo do chamamento público.
Caso não receba propostas neste Chamamento, resta claro que as empresas de
determinado setor não perceberam após análise totalmente discricionária de cada empresa,
considerando conveniência e oportunidade, se manifestar em direção a propor a parceria a MTI nas
normas do edital, tornando o resultado do processo deserto.
Diante do exposto, deixamos de acolher tal pedido.
3.

DE ITENS RESTRITIVOS À PARTICIPAÇÃO – DESRESPEITO AO PRINCÍPIO
DA COMPETITIVIDADE
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A Impugnante relembra resposta proferida por esta comissão na impugnação
anterior:

Deste modo, argumenta que exigências técnicas estariam restringindo a
participação de interessados no certame, e que esta Comissão foi clara que, independentemente de se
restringir a participação de interessadas e promover a competitividade, o item não seria alterado.
Desse modo a ZETRASOFT mencionou que eventualmente a infraestrutura de TI
da MTI, poderia não ser a infraestrutura mais adequada para a operação, e que, mediante caso
concreto deveriam ser verificadas as especificidades do sistema, porém nenhuma argumentação
técnica para que a exigência existisse no edital foi efetuada.
Especificamente sobre a questão da adequação ou não da infraestrutura da MTI
para suportar a solução, precisamos reforçar que é uma premissa da MTI que a solução esteja
rodando em sua infraestrutura, e a guarda dos dados esteja com a MTI, esse é um ponto não
negociável e foi decidido por questões estratégicas e pelas políticas de segurança de uma Empresa de
TI do Governo do Estado.
Com essa informação posta, no Edital, seção 2.3 São Requisitos não Funcionais
da Solução:

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

O edital detalha as características que a MTI espera para que a solução possa estar
adequada a infraestrutura da MTI. São requisitos obrigatórios, na fase de avaliação da solução.
Atendendo esses requisitos, não haverá impedimento técnico que resulte em impossibilidade de
utilização da infraestrutura de TI do MTI.
A Comissão concorda que de forma alguma deveria se utilizar de algum critério
técnico INJUSTIFICÁVEL que prejudique a competitividade. Obviamente isso não significa que
alguma necessidade técnica, estratégica ou comercial da MTI não venha a resultar em algum critério
que de certo modo não favoreça determinado interessado.
O interesse e a vontade de terceiros não pode sobrepujar ou prejudicar o processo
de seleção, de maneira que seja selecionado um potencial parceiro que não o que preencheria os
melhores requisitos técnicos e econômicos para a oportunidade.
Deste modo, foi declarado e estabelecido no edital, quesitos técnicos que se amolda
aos padrões e doutrinas operacionais da MTI. Parceria pressupõe sinergia, congruência operacional, e
estabelecer uma parceria, é como peças que se encaixam, e significa que houve entre os parceiros a
concordância que a cooperação resultará em benefícios para os dois lados.
Não é viável que um candidato a parceiro que seguiu padrões tecnológicos
divergentes, venha a obrigar a MTI a se adaptar a sua linha e suas estratégias e padrões tecnológicos.
Como água e óleo não se misturam, essa ilustração nos faz refletir que não seria salutar a nenhum dos
dois, MTI e proponente chegar a tal impasse.
Deste modo nos parece razoável, e de nenhuma forma restritivo, estabelecer
parâmetros técnicos como os que foram usados no edital, que de forma alguma são restritivos, são
todas tecnologias e versões, consagradas no mercado, embora existam outras além dessas mas que a
MTI não utiliza em sua infraestrutura.
A impugnante continua sua argumentação:

Compreendemos a preocupação com a disponibilidade do serviço, a MTI se
preocupa diariamente com a disponibilidade de serviços que são considerados muito mais críticos, a
título de exemplo, o grau de criticidade da solução de gestão de consignados para a MTI seria menor
que inúmeros outros sistemas corporativos que parados, afetam o funcionamento de todo o governo
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em todo o estado e a prestação de inúmeros serviços ao cidadão. Estamos acostumados a operar com
grau de criticidade elevado buscando sempre alta disponibilidade.
Com essa informação, esclarecemos quanto a definição que a solução deverá rodar
na infraestrutura da MTI que o nosso data center tem redundância de rede de energia, redundância de
refrigeração, no breaks e grupo gerador, além de possuir redundância de LINKs, sendo AS, saída
para Internet de todos os órgãos do Estado.
Resta claro que o edital além de possuir amparo técnico, é afiançado na
competência técnica de quem possui o maior datacenter público do estado.
Relembramos que a empresa estatal pode adotar arquiteturas semelhantes às
modalidades de licitação previstas na Lei n. 13.303/2016 ou estruturar um chamamento público
com etapas que variam conforme as características da oportunidade de negócio, com maior ou menor
grau de objetividade, inclusive com a possibilidade de negociação e de manutenção do sigilo
comercial em determinadas etapas.
Desta forma, conforme embasado no Art. 28, §3º, II da Lei 13.303/2016 em
conjunto com o Art. 7º, §2º do Regulamento de Licitações e Contratos da MTI, transcrito linhas
acima.
Invariavelmente, a definição de critérios objetivos que melhor atendam as
necessidades e especificidades da MTI, obviamente vão influenciar no ranqueamento do edital, esse é
o objetivo, diferenciar as propostas com a atribuição de maior percentual aos quesitos mais relevantes
e ao final do processo estabelecer um ranking onde teremos um primeiro colocado, que será o
proponente dentro dos parâmetros do edital, que melhor se adequa a oportunidade de negócio dentro
de critérios objetivos atendendo às expectativas da MTI.
Deste modo não há o que se falar sobre frustração do caráter competitivo, o
foco correto como de fato é, tão somente estabelecimento de critérios técnicos e comerciais dentro de
um modelo de negócio proposto com fins de se selecionar a melhor proposta para empresa.
Diante do exposto, deixamos de acolher tal pedido.
4.

DA PROVA CONCEITO ONLINE

O Impugnante, manifesta sua preocupação com a questão da possível utilização da
videoconferência para realizar as provas de conceito na segunda fase deste certame. Para reforçar,
citou uma resposta dada por esta Comissão a uma impugnação da empresa Quantum Web, qual seja:

Deste modo o Impugnante solicita que:
“Portanto, mediante o grave risco de fraude, solicitamos que seja retificada essa
afirmação, para que, a Prova Conceito seja efetuada presencialmente, na presença
de todos os representantes das empresas interessadas, de forma online,

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

simultânea”
Compreendemos o pleito e estamos acompanhando a evolução da situação no
Brasil, e principalmente em Mato Grosso, na grande Cuiabá. Aqui já tem flexibilização, reabertura
com limitações de várias áreas econômicas. Ainda não temos como prever como estará o cenário em
mais alguns dias.
Considerando o prazo para a publicação do ranking com as colocações dos
participantes da primeira fase, entendemos que ainda não é o momento de decidir a melhor forma
para realizar a segunda fase e bem como as datas.
Para tranquilizar o Impugnante, reafirmamos a resposta proferida, e ressaltamos,
todas as decisões serão tomadas em comum acordo com os classificados, pautadas pela
transparência, legalidade, critérios técnicos e devidamente documentada.
A melhor forma, mais transparente e que garanta maior tranquilidade, e segurança
física e sanitária para saúde de todos os envolvidos, será acolhida. Deste modo a Comissão entende
que não há necessidade de retificação no edital, e que estará assegurada todas as questões de
legalidade, segurança e transparência ao processo.
Diante do exposto, deixamos de acolher tal pedido.
5.

DA AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO NO EDITAL SOBRE PROPRIEDADE
INTELECTUAL

Esta comissão reafirma que a propriedade intelectual e todos seus direitos referentes ao
software de gestão de consignados pertence ao proponente, não há necessidade de retificação, pois o edital
nunca fez afirmação em contrário. Sendo assim os direitos permanecerão mesmo caso se finde uma possível
parceria, o edital se refere apenas a novos ativos gerados na prestação direta dos serviços aos futuros clientes,
como por exemplo: dados gerados, que deverão ser dos clientes, com a MTI como fiel depositário, documentos
ou artefatos de especificação de requisitos realizados durante a prestação dos serviços pela parceria, modelo de
processos elaborado na execução de serviços peça parceria, novos códigos ou módulos desenvolvidos pela
MTI, ou a pedido da MTI no âmbito da parceria ou na execução dos serviços. Conforme cita o item 11.1.2.:
“A INTERESSADA e os profissionais alocados na execução dos serviços transferem à MTI,
de forma incondicional, todos os direitos referentes à propriedade intelectual sobre os
documentos produzidos no âmbito do contrato, inclusive para fins de registro no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial INPI.”

É natural, que em uma parceria de negócios, quando estes envolvem tecnologia, que
ocorra nivelamento entre as equipes dos dois lados, e pode ser que seja necessário a MTI também
realizar transferência de tecnologia ao possível parceiro.
Para conferir clareza ao Impugnante sobre essa questão, esta Comissão em nome da
MTI, reafirma novamente, referente à propriedade intelectual e todos seus direitos sobre o software de
gestão de consignados, os direitos pertencem ao proponente, e assim permanecerão mesmo caso se
finde uma possível parceria.
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Deste modo esclarecido ao impugnante o entendimento sobre propriedade
intelectual, diante do exposto, deixamos de acolher tal pedido.

IV - CONCLUSÃO
Por fim, no que tange aos pleito da Impugnante, concluímos quanto aos pedidos que:
1. Após detida análise, e fundamentação aqui explicitada, deixamos de acolher os pontos
impugnados.

Cuiabá, 03 de junho de 2020.
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