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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2014 
 
 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços para desenvolvimento de 
projeto, sustentação, serviço e documentação de sistemas de informação, na 
modalidade Fábrica de Software (FSW), dimensionados pela métrica de ponto de 
função. 
 

Em resposta aos questionamentos formulados no âmbito do Pregão Eletrônico nº 
1/2014, presto-me a esclarecer as dúvidas enviadas: 
 
 
PERGUNTA 1 – O item 10.10 “Critérios Técnicos Obrigatórios” letra “a” solicita 
atestados de capacidade técnica comprovando a execução de objeto pertinente e 
compatível com o edital e o fornecimento de no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos 
quantitativos e logo abaixo o modelo de apresentação desse atestado. A letra “e” 
também do item 10.10 solicita atestado(s) de Capacidade Técnica que comprove que a 
Licitante tenha executado, ou que esteja executando, serviços de desenvolvimento e 
manutenção de sistema(s) de informação em instalações próprias de Fábrica de 
Software, tendo provido toda a infraestrutura voltada à execução dos serviços, que 
comprovem as atividades listadas de 1 a 8. Entendemos que diante da solicitação 
devemos fornecer dois atestados, um referente a letra “a” seguindo o devido modelo e 
outro referente a letra “e”, sendo que o último atestado poderá contemplar as atividades 
listadas de 1 a 8 em um mesmo atestado. Está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto. O atestado deve contemplar todas as 
exigências, sem prejuízo de eventuais somatórios de atestados para comprovação da 
mesma finalidade. 
 

PERGUNTA 2 – No anexo I – Termo de Referência, Item 10.2, subitem 10.2.1.2 “A 
empresa vencedora obriga-se a apresentar, como condição para a assinatura do 
contrato o Certificado de Maturidade de Processos Capabilty Maturity Model (CMM) 
nível 3, Capability Maturity Model Integrator (CMMI) nível 3, certificado do Programa de 
Melhoria de Processo do Software Brasileiro (MPS-BR) nível “C” ou similar vigente e 
expedido por instituição qualificada e autorizada para este fim.  

Porém, de acordo com entendimento exarado na Nota Técnica SEFTI/TCU nº 05, de 
30 de abril de 2010 (anexa), que preleciona sobre a vedação de exigência de 
certificação por gerar despesas anteriores ao processo licitatório, nos seguintes termos: 
“Entendimento III. É vedada a exigência de avaliação (ou “certificado”) de qualidade 
de processo de software, a exemplo de CMMI ou MPS.BR, como requisito para 
habilitação em licitação, por ausência de previsão legal, por implicar em despesas 
anteriores à contratação e desnecessárias à competição e por ferir a isonomia, 
restringindo injustificadamente a competição.” 

Acerca desse tema, a corte já se posicionou diversas vezes no sentido da proibição de 
exigência dessas certificações a fim de não ferir a competitividade dos certames, 
conforme a seguir transcrição de parte do voto do Ministro José Jorge no Acórdão 
0854-12/13-Plenário: 
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2.      A representante alega que algumas exigências, para fins de habilitação, contidas 
no edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 28/2012, promovido pelo 
Ministério de Minas e Energia – MME, são restritivas à competitividade, a saber: 
comprovação de certificações MPS.Br e/ou CMMI (certificados de qualidade) e de 
parceria entre o licitante vencedor e a empresa Red Hat (fabricante do sistema 
operacional Linux), bem assim a existência prévia, nos quadros da empresa, de 
profissionais certificados em diversas áreas, com prazo de 5 dias para suas 
contratações, quando se considera que o prazo para o adimplemento dessa condição é 
a data da efetiva assinatura do contrato. 
3.      Das exigências apontadas como indevidas pela representante, a unidade técnica 
entendeu serem irregulares as duas primeiras. [...] 
[...] 
5.      Acompanho parcialmente o desfecho proposto pela unidade técnica. 
6.      Com efeito, em relação às duas primeiras exigências - certificações MPS.Br e/ou 
CMMI e comprovação de parceria entre o licitante vencedor e a fabricante do sistema 
operacional Linux – assiste total razão à unidade técnica, razão pela qual acolho o 
encaminhamento por ela proposto de que sejam excluídas do edital em exame. 
6.1    É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, nos termos do 
Entendimento III, da Nota Técnica SEFTI/TCU 5/2010, “é vedada a exigência de 
certificado de qualidade de processo de software - a exemplo de CMMI ou MPS.BR - 
como requisito para habilitação em licitação, por ausência de previsão legal, por 
implicar em despesas anteriores à contratação e desnecessárias à competição e por 
ferir a isonomia, restringindo injustificadamente a competição”, como se depreende dos 
Acórdãos nºs 2.521/2008, 1.287/2008, 2.533/2008, e 189/2009, todos do Plenário, e 
5.736/2011-1ºC.” 
  
Com o mesmo entendimento temos inúmeras decisões, como o acórdão 3663/2013- 
Plenário: 
  
É ilegal a exigência de certificações como critério de habilitação, uma vez que 
tais documentos não estão previstos no rol exaustivo contido no art. 30 da Lei 
8.666/93. Não obstante, é lícita a inclusão dos resultados esperados na 
especificação técnica dos serviços a serem realizados, segundo modelos de 
qualidade de processo, tais como CMMI ou MPS.BR, para fins de 
acompanhamento da execução contratual. 
Em Representação apresentada por empresa contra pregão eletrônico promovido pela 
Secretaria de Economia e Finanças (SEF) do Comando do Exército, destinado à 
contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistema de informação, 
a unidade técnica apontara irregularidade atinente à exigência de certificados para fins 
de habilitação. Em suas alegações, a SEF ponderou que, embora regra geral seja esse 
o entendimento do TCU, sua jurisprudência admite exceções. Ao analisar o mérito da 
matéria, o relator esclareceu que “o TCU não admite a exigência de certificações como 
critério de habilitação, uma vez que tais documentos não estão previstos no rol 
exaustivo contido no art. 30 da Lei n. 8.666/1993. O que este Tribunal preconiza é que 
a administração pública federal adote para si metodologia que assegure a qualidade no 
desenvolvimento de software, compatível com os padrões reconhecidos nos 
certificados emitidos pelas instituições que constituem referência nessa matéria. 
Ressalte-se a expressão ‘compatível’, que implica a desnecessidade de implementação 
integral da metodologia tomada como referência e a respectiva certificação”. 
Continuou: “uma vez internalizados os padrões de qualidade dos processos de 
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desenvolvimento de software, os órgãos e entidades contratantes estarão aptos a 
descrever, no edital ou no termo de referência da licitação, as etapas e produtos que 
deverão ser observados no processo de desenvolvimento do software, e assim 
caracterizar o objeto licitado e o requisito técnico obrigatório da execução dos serviços, 
fundamentado no art. 3º, inciso IX, alínea c, da Lei n. 8.666/1993 (‘especificações que 
assegurem os melhores resultados para o empreendimento’). Uma vez especificados 
os aspectos desejáveis do processo de desenvolvimento do software, caberá ao 
licitante definir a experiência prévia a ser exigida nos atestados de capacidade técnica 
e demonstrada pelos interessados em contratar com a administração”. Assim, concluiu 
o relator: “o verdadeiro critério diferenciador dos licitantes é o grau de maturidade dos 
seus respectivos processos de desenvolvimento de software, que podem ou não ter 
sido reconhecidos mediante certificação. A existência de certificação anterior é um fator 
secundário, porque a expertise do contratado deve ser aferida ao longo da execução 
contratual, pela observância de padrões e entrega de produtos pré-estabelecidos no 
edital ou no seu termo de referência, para cuja aferição o órgão contratante também 
deve estar capacitado. Em outras palavras, a qualidade do processo de 
desenvolvimento de softwares está vinculada a elementos e características do objeto 
contratado, e não à prévia qualificação do prestador de serviço”. Seguindo a proposta 
do relator, o Plenário, dentre outras deliberações, conheceu da Representação, 
determinou a anulação do pregão e deu ciência à SEF que “a exigência de certificados 
(CMMI, MPS.BR) não é admitida pela jurisprudência majoritária deste Tribunal, na fase 
de habilitação; entretanto, tais certificados podem ser exigidos, na fase de execução 
contratual, com a devida justificativa, nas condições previstas no Acórdão 5736/2011-1ª 
C; outrossim é lícita a inclusão, na especificação técnica dos serviços a serem 
realizados, dos resultados esperados, segundo modelos de qualidade de processo, tais 
como CMMI ou MPS.BR” Acórdão 3663/2013-Plenário, TC 016.684/2013-3, relator 
Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, 10.12.2013. 
  
Portanto fica claro que o entendimento do Tribunal de Contas é no sentido de ser lícita 
a inclusão dos resultados a serem alcançados, no rol das especificações técnicas, 
segundo tais modelos de qualidade de processo, mas a exigência de tais certificações 
contraria o art. 30 da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU amplamente 
demonstrado. 
 
Diante desse entendimento do TCU, qual a justificativa apontada por este órgão para a 
exigência destas certificações, tendo em vista que contraria a jurisprudência majoritária 
da corte de contas? 
 
 
RESPOSTA: A contratação no modelo de Fábrica de software se traduz na utilização 
de uma forma sistematizada de desenvolvimento de software, apoiada em metodologia 
consolidada, utilizando processo padronizado, controlado e repetitivo de produção. Os 
serviços incluem atividades de concepção (com levantamento de requisitos), 
elaboração, construção e transição e demais fases e artefatos, adotando sempre as 
melhores práticas de mercados. 
 
O segmento de TI brasileiro tanto público quanto privado tem revelado tendência pela 
adoção do modelo CMMI pelas empresas que introduzem melhorias nos seus 
processos de desenvolvimento de software 
 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=ACORDAO-LEGADO-118147&texto=2b2532384e554d41434f5244414f253341333636332b4f522b4e554d52454c4143414f253341333636332532392b414e442b2b2532384e554d414e4f41434f5244414f253341323031332b4f522b4e554d414e4f52454c4143414f253341323031332532392b414e442b2b434f4c45474941444f253341253232504c454e4152494f253232&sort=DTRELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-LEGADO;DECISAO-LEGADO;RELACAO-LEGADO;ACORDAO-RELACAO-LEGADO;&highlight=&posicaoDocumento=0
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Após análise técnica do CAU/BR e levantamento realizado durante o planejamento da 
contratação, constatou-se que existem atualmente cerca de 50 empresas brasileiras 
que prestam os serviços de fábrica de software com certificação CMMI Nível 3 e mais 
de 20 empresas com MPS-BR nível C, que são compatíveis entre si. Portanto, é 
indiscutível afirmar que a prática de certificações de empresas de TI no tocante à 
melhoria de processo de desenvolvimento de software é amplamente difundida e 
utilizada no mercado de tecnologia brasileiro, sem omitir-se os benefícios provenientes 
para a contratante. 
 
Adicionalmente, não há que se falar sobre direcionamento do certame ou a restrição 
competitividade do caráter licitatório de forma desmesurada quanto as exigências do 
edital, visto que, o princípio que refuta a restrição ao caráter competitivo não é absoluto 
para permitir licitantes sem o mínimo critério e padrão de qualidade, já que as normas 
que disciplinam as licitações públicas devem ser interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
(Manual de Licitações e Contratos TCU 4ª Edição). 
 
O CAU/BR possui Processo ou Metodologia de Desenvolvimento de Software 
estruturado e instituído (MGDS), constante no termo de referência. Portanto, em virtude 
da consideração anterior, o nível de maturidade do Processo de Desenvolvimento de 
Software é aderente ao CMMI. 
 
Para corroborar este entendimento, o Acórdão 1.233/2012/Plenário do TCU recomenda 
à SLTI que: 
 

“9.2.3. Elabore um modelo de processo de software para  os Entes sob 
sua jurisdição, observando as boas práticas sobre o tema(e.g., NBR 
ISO/IEC 12.207 e 15.504, MPS.BR, CMMI; subitemII.5)” 

 
Assim sendo, o Tribunal de Contas recomendou à STLI que os órgãos membros do 
SISP (cuja adoção o CAU/BR entende como boa prática), tenham seu modelo de 
processo de softwares desenvolvidos de acordo com as boas práticas do mercado, tais 
como o CMMI: 
 

Acórdão 1233/2012 – Plenário 
TMS 6/20010. GESTÃO E USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
(TI). RELATÓRIO CONSOLIDADO. 21 TRABALHOS, ABRANGENDO 
315 ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 
FEDERAIS. CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DAS CONTRATAÇÕES 
DE SOLUÇÕES DE TI PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
(SRP). CONSIDERAÇÕES SOBRE O TEMA "GOVERNANÇA 
CORPORATIVA E GOVERNANÇA DE TI". RECOMENDAÇÕES E 
DETERMINAÇÕES 
 
Trata-se de relatório consolidado das ações do TMS 6/2010, cujo objeto 
foi avaliar se a gestão e o uso da tecnologia da informação estão de 
acordo com a legislação e aderentes às boas práticas de governança de 
TI. 
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 
Sessão Plenária, 
ante as razões expostas pelo Relator, em: 
[...] 
9.2. recomendar, com fundamento na Lei 8.443/1992, art. 43, inciso I, c/c 
RITCU, art. 250, inciso III, à Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação (SLTI/MP) que: 
[...] 
9.2.3. elabore um modelo de processo de software para os entes sob sua 
jurisdição, observando as boas práticas sobre o tema (e.g., NBR ISO/IEC 
12.207 e 15.504, MPS.BR, CMMI; subitem II.5); 
9.2.4. estabeleça a obrigatoriedade de que os entes sob sua jurisdição 
formalizem um processo de software para si, observando as boas práticas 
sobre o tema (e.g., NBR ISO/IEC 12.207 e 15.504, MPS.BR, CMMI; 
subitem II.5); 
[...] 
9.3. determinar, com fundamento na Lei 8.443/1992, art. 43, inciso I, c/c 
RITCU, art. 250, inciso II, à Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação (SLTI/MP) que: 
9.3.1. em atenção ao previsto no Decreto 7.579/2011, art. 4º, V, oriente os 
entes sob sua jurisdição sobre a necessidade de vincular seus contratos 
de serviços de desenvolvimento ou manutenção de software a um 
processo de software, pois, sem esta vinculação, o objeto do contrato não 
estará precisamente definido, em desconformidade com o disposto na Lei 
8.666/1993, art. 6º, inciso IX (subitem II.5); 
[...] 
9.11. recomendar, com fundamento na Lei 8.443/1992, art. 43, inciso I, c/c 
RITCU, art. 250, inciso III, à Comissão Interministerial de Governança 
Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União 
(CGPAR) que: 
[...] 
9.11.4. elabore um modelo de processo de software para a os entes sob 
sua jurisdição, observando as boas práticas sobre o tema (e.g., NBR 
ISO/IEC 12.207 e 15.504, MPS.BR, 
CMMI; subitem II.5); 
9.11.5. estabeleça a obrigatoriedade de que os entes sob sua jurisdição 
formalizem um processo de software para si, observando as boas práticas 
sobre o tema (e.g., NBR ISO/IEC 12.207 e 15.504, MPS.BR, CMMI; 
subitem II.5); 

 
Adicionalmente, incluímos o seguinte Acórdão do Tribunal de Contas da União, que se 
aplica à presente licitação, uma vez que compreende aceitável a exigência ora 
questionada para órgãos que possuam a maturidade requerida: 
 

“5. De fato, ao analisar os questionamentos feitos por esta Corte ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, relativamente ao 
questionamento acerca da exigência de certificação CMM, CMMI (nível 3 
ou superior) e/ou MPS.BR (nível "C" ou superior), com demonstração da 
importância, pertinência e necessidade de tal cláusula para o 
cumprimento do objeto, o gestor logrou esclarecer que, a par de se 
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aplicar, desde 2006, seu Plano Diretor de Tecnologia da Informação - 
PDTI, revisado em 2008, o qual atende à Instrução Normativa/MPOG 
nº 4/2009, agiu com zelo ao exigir a contratação de empresa CMM3 
e/ou CMMI e/ou MPS.BR/C ou superior, para qualificar o foco na 
engenharia de software e não somente no gerenciamento de projetos, 
uma vez que o objeto do pregão compreende o desenvolvimento e 
manutenção de sistemas de informação e portais.” (Acórdão 1784/2009 – 
Plenário) 

 
Em resposta ainda à argumentação do CAU/BR não possuir o nível de maturidade 
exigido, esclarecemos que a mesma não pode prosperar. Conforme explicitado em 
questionamentos anteriores e no próprio edital, este órgão possui o referido nível de 
maturidade, sendo esta inclusive a razão da exigência de tal item no edital, objetivando 
a contratação de empresa que possua comprovadamente tal nível de maturidade, sob 
pena de prejuízos aos arquitetos e à sociedade. 
 
 

 
 
 

RICARDO DE FREITAS FRATESCHI JUNIOR 
Pregoeiro do CAU/BR 


