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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2014 
 
 

Prezados licitantes, 
 

Em resposta à Impugnação interposta pela empresa BASIS TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO S.A. no âmbito do Pregão Eletrônico nº 01/2014, presto-me a 
esclarecer o que segue: 
 

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 
  

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)” 
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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. 
  
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); 
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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); 

  
Além do mais, adicionamos o seguinte Acórdão do Tribunal de Contas da União, 

que se aplica à presente licitação, uma vez que compreende aceitável a exigência ora 
impugnada para órgãos que possuem 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 
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, uma vez que 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. 

 
Por último, destaca-se ainda que as comprovações deverão ser efetuadas no 

momento da contratação, não se tratando de requisito prévio de habilitação técnica. 
Neste ponto, urge ressaltar que, caso a vencedora não apresente os documentos 
exigidos, a mesma incorrerá nas sanções aplicáveis, previstas no item 9 do Termo de 
Referência, Anexo I do Edital. 

 
Pelo exposto, conheço da impugnação por tempestiva e, no mérito, julgo 

improcedente. 
 

Brasília, 20 de novembro de 2014. 
 
 
 

RICARDO DE FREITAS FRATESCHI JUNIOR 
Pregoeiro do CAU/BR 


