
INFORMAÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO MSG 010/2021 

 
1. Documento de Origem das informações: 

Termo de Referência DAC 003.2021 – REV. 01. 

2. Objeto: 

Contratação de empresa especializada em consultoria para realização de serviços em políticas 
de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas compreendendo Política de seleção de pessoal, 
mapeamento de competências, plano de cargos e salários, remuneração estratégica (variável), 
benefícios, e gestão de desempenho. 

Estrutura organizacional: Analisar a estrutura organizacional atual e as posições existentes, 
mapear competências e elaborar a descrição de funções, identificando distorções referentes a 
cargos, funções e/ou atribuições, apresentar proposta de readequação de estrutura 
administrativa com base nas estratégias da Companhia. 
Pesquisa Salarial: realizar e apresentar pesquisa salarial, englobando benefícios, remuneração 
variável, diferenciais da empresa e incentivos de curto e médio prazo, para as funções mapeadas 
no item anterior, bem como para a alta administração da Companhia, com base nas melhores 
práticas adotadas por empresas que possuem características aderentes às da MSG. 
Políticas de Recursos Humanos: elaboração de (i) Política de Seleção para cargos estatutários 
e/ou de livre provimento (deve-se levar em considerações os requisitos e vedações estabelecidos 
na Lei 6.404/76, Lei 13.303/2016 e demais legislações vigentes), (ii) plano de cargos e salários 
para cargos de livre provimento; e (iii) Programa de remuneração estratégica/variável, incluindo 
o estabelecimento de metas e remuneração atreladas ao perfil do negócio. 

3. Indicação do valor estimado do objeto: R$ 65.142,50 (sessenta e cinco mil, cento e 
quarenta e dois reais e cinquenta centavos). 

O Valor Estimado para a contratação não será sigiloso, conforme entendimento jurisprudencial 
do Tribunal de Contas da União: “Nas licitações realizadas pelas empresas estatais, sempre que 
o orçamento de referência for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua 
divulgação no edital é obrigatória, e não facultativa, em observância ao princípio constitucional 
da publicidade e, ainda, por não haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição 
absoluta à revelação do orçamento”. (TCU. Boletim de Jurisprudência nº 226/2018. Acórdão 
1502/2018. Plenário.) 

4. Ampliação da Competitividade: 

Trata-se de objeto, cujo parcelamento é inviável, vez que a totalidade dos serviços e todos os 
requisitos descritos para sua execução caracterizam a contratação de empresa especializada 
em especializada em consultoria para realização de serviços em políticas de Recursos Humanos 
e Gestão de Pessoas compreendendo Política de seleção de pessoal, mapeamento de 
competências, plano de cargos e salários, remuneração estratégica (variável), benefícios, e 
gestão de desempenho. 
Declaramos que todas as informações aqui prestadas contribuem para a ampliação da 
competitividade, não restringem a disputa e que inexistem quaisquer elementos que levem ao 
direcionamento da licitação. 

5. Forma de Julgamento: 

Menor Preço Global. 

6. Tipo de Contratação: 

Serviços de consultoria referente à Estrutura Organizacional, incluindo mapeamento de 
competências, descrição de cargos, funções e atribuições, Pesquisa Salarial considerando 
benefícios, remuneração variável, diferenciais da empresa e incentivos de curto e médio prazo, 
para as funções mapeadas e Políticas de Recursos Humanos englobando a elaboração de 
Política de Seleção, Remuneração e Desempenho, conforme especificações descritas no Termo 
de Referência. 

7. Modalidade de Licitação Sugerida: 

Pregão Eletrônico. 



8. Justificativa da Escolha da Modalidade de Licitação: 

O regime instituído pela Lei 13.303/2016, quanto a modalidade licitatória, estabelece que, para 
o processo de contratação envolvendo bens e serviços comuns, deve ser adotado a licitação por 
meio de Pregão. 
Sendo assim, o inciso IV, do art. 32 da lei em comento, define bens e serviços comuns, “assim 
considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. ” 
Portanto, cabe à MSG avaliar a natureza do objeto que ora se pretende contratar, devendo ser 
observado o nível de complexidade técnica, vez que não se justifica o entendimento de que 
somente podem ser considerados bens e serviços “comuns” aqueles que não contenham grau 
de sofisticação. 
O objeto comum será assim considerado, mesmo que com aspecto sofisticado e/ou técnico- 
especializado, quando não precisar de técnica mais apurada e que possa, em razão disso, ter 
suas características definidas de forma objetiva no edital, segundo a descrição encontrada no 
mercado e de forma a permitir a seleção da melhor oferta, em função do menor preço. 
Nesse sentido é o objeto da Contratação no presente Termo de Referência, pois conforme bem 
definido e nele apresentado, pretende-se contratar empresa especializada em consultoria para 
realização de serviços em políticas de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas compreendendo 
Política de seleção de pessoal, mapeamento de competências, plano de cargos e salários, 
remuneração estratégica (variável), benefícios e gestão de desempenho, que não obstante a 
existência de caráter técnico, as características do objeto a ser licitado, são comumente 
disponibilizadas no mercado pelas empresas que atuam no segmento. 
Fundamento: Acórdão 2932/2011 – Plenário/TCU: autoriza a realização de pregão para 
contratação de consultoria; Acórdão 1764/2019 – Pleno/TCEPR: possibilidade de utilização de 
pregão em contratação que possam ser descritas de forma clara e precisa. 

 
9. Justificativa para Licitação com Ampla Participação (Contratação abaixo de R$ 

80.000,00): 

O art. 49 da Lei Complementar nº 123/06 proíbe a aplicação do disposto nos seus artigos 47 e 
48, quando não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de 
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório (artigo 49, II, da LC 123/2006). 
Interpretando-se esse dispositivo, é possível chegar à conclusão de que caso na localidade não 
seja possível segregar ao menos 3 (três) fornecedores enquadrados como ME ou EPP com a 
capacidade de cumprir as exigências do Edital, então a Administração poderá aplicar as regras 
excludentes do art. 49, II da LC nº 123/2006, permitindo a participação dos demais fornecedores 
interessados. 
Nesse ponto, cabe registrar que não foi possível verificar, em pesquisa de mercado realizada 
para obter cotações válidas para balizar esta aquisição, o número mínimo de três fornecedores 
locais com a qualificação de micro e pequena empresa. Ademais, não se identificou ferramenta, 
cadastro ou outro instrumento seguro apto a sustentar a tomada de decisão da Companhia 
acerca da vantajosidade de se garantir a exclusividade dos itens abaixo de 80 mil reais para as 
ME e EPP. 
Deste modo, é temerária a tomada de decisão em favor da exclusividade, sendo prudente não 
restringir a competição. Caso conceda a exclusividade, sem os parâmetros adequados que 
garantam a existência de fornecedores capazes de atender a demanda, a Administração poderá 
conduzir uma licitação ineficaz, deserta ou fracassada, em virtude da ausência de fornecedores. 
A MSG seria levada a repetir o procedimento, o que aumentaria os custos da contratação, 
gerando prejuízos. 
Não se desconhece que a razão de ser da norma é promover o desenvolvimento econômico e 
social no âmbito local e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à 
inovação tecnológica (artigo 47 da LC nº 123/06). Contudo, esta disposição deve ser interpretada 
à luz da Constituição Federal, da Lei nº 13.303/16. A Constituição Federal prevê expressamente 
que no processo licitatório deve ser assegurada igualdade de condições a todos os concorrentes, 
ao passo que a Lei das Estatais dispõe que este se destina a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 
Assim, considerando o risco presente na concessão da exclusividade e ausência de parâmetros 
que afastem esses riscos, considerando ainda que tal decisão preserva a competividade do 



certame, garante a isonomia e possibilita a obtenção da proposta mais vantajosa para a 
Administração, assim como resta assegurada que as ME e EPP terão garantidos os outros 
benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123, de 2006, A LICITAÇÃO NÃO SERÁ 
EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, por conta da 
impossibilidade de identificar a existência de fornecedores competitivos enquadrados nessa 
categoria e sediados local e regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas 
neste instrumento convocatório. 

 
10. Exigências de Qualificação Técnica: 

Considerando as peculiaridades do objeto da pretensa contratação, a empresa de consultoria a 
ser contratada deverá disponibilizar corpo técnico de, no mínimo: 
2 (dois) consultores com formação em nível superior em: Administração de Empresas ou 
Psicologia, sendo, em ambos os casos, com especialização em gestão de pessoas ou recursos 
humanos; 
1 (um consultor) com formação em nível superior em Direito; 
1 (um consultor) com formação em nível superior em economia; 
Comprovação de experiência do proponente 
Atestado(s) de execução bem sucedida, emitido(s) em nome da Proponente por empresa(s) do 
mesmo porte da MSG, onde foram prestados os seguintes serviços: 
Prestação de Serviços de Consultoria em Estrutura Organizacional, iguais ou similares aos 
descritos no item 1.1, nos últimos 5 anos; 
Prestação de Serviços de Consultoria em Pesquisa Salarial, iguais ou similares aos descritos no 
item 1.2, nos últimos 5 anos; 
Prestação de Serviços de Consultoria em Política de Recursos Humanos, iguais ou similares aos 
descritos no item 1.3, nos últimos 5 anos; 
Comprovação de experiência e vínculo do(s) profissional(is): 
Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) e emitido(s) em nome do(s) profissional(is) que 
será(ão) responsável(is) pelos serviços objeto deste Edital, comprovando a experiência bem 
sucedida desse(s) profissional(is) de, no mínimo, 2 (dois) anos em consultoria em temas 
relacionados a Programas de Gestão de Pessoas. 
Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) e emitido(s) em nome do(s) profissional(is) que 
será(ão) responsável(is) pelo gerenciamento do projeto deste Edital, comprovando a experiência 
bem sucedida desse(s) profissional(is) de, no mínimo, 3 (três) anos de experiência em gestão de 
projetos. 
Diploma de formação superior do(s) profissional(is) que será(ão) responsável(is) pelos serviços 
objeto desta contratação. 
Registro em carteira profissional, contrato de prestação de serviço, pré-contrato ou contrato 
social comprovando o vínculo do(s) profissional(is) que será(ão) responsável(is) pelos serviços 
objeto deste Edital com o Proponente. 
O pré-contrato a que se refere este subitem deve vincular o(s) profissional(is) que será(ão) 
responsável(is) pelos serviços objeto deste Edital ao Proponente, devendo esta vinculação ser 
condicionada à assinatura do Contrato entre o Proponente e a MSG. 

11. Justificativa da exigência de Qualificação Técnica: 

Fundamentação: Acórdão 825/2019 – Plenário/TCU, tendo em vista a especificidade do objeto, 
que tem por finalidade a obtenção de orientações técnicas especializadas para a construção de 
uma política estratégica de recursos humanos efetiva e alinhada com as peculiaridades e 
estratégias da Companhia. 

12. Consórcio: 

Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, vez que gerar 
complicações para a MSG com relação à gerência e garantia da perfeita execução do Contrato, 
observado ainda que: (i) a participação de empresas consorciadas não implicará em incremento 
de competitividade, podendo vir a constituir, ao contrário, limitação à concorrência pela 
diminuição do número de empresas de porte interessadas por integrarem um mesmo consórcio; 
(ii) a gestão e fiscalização da execução contratual são prejudicadas, conforme já abordado 
acima, mas repise-se, pela dificuldade em lidar com empresas que possuem processos de 
trabalhos diferentes; e (iii) possibilidade de empresas consorciadas atuarem com sistemas 
individuais e/ou diferentes, fazendo com que a MSG tenha que se relacionar particularmente com 



todas as empresas, pois a empresa líder não representará as demais em todos os aspectos da 
contratação. 
Assim, visando resguardar o interesse público para a boa execução e qualidade dos serviços, 
resta clara a necessidade de vedação de participação de consórcios no processo licitatório, para 
eleição justa de empresa que executará os serviços aqui tratados dentro dos parâmetros de 
qualidade indispensáveis à contratação realizada com recursos públicos. 

13. Subcontratação: 

A Proponente não poderá subcontratar, no todo ou em parte, o seu objeto, sob pena de rescisão 
e aplicação das sanções previstas em Contrato, tendo em vista a especificidade do objeto, que 
tem por finalidade a obtenção de orientações técnicas especializadas para a construção de uma 
política estratégica de recursos humanos efetiva e alinhada com as peculiaridades e estratégias 
da Companhia. 


