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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL  

 
Obs.: Os esclarecimentos abaixo transcritos e 
respondidos se referem ao edital em sua versão 
original. Sendo assim, observamos que parte do 
conteúdo questionado foi alterado no edital em 
sua nova versão (edital republicado).  

 
 
1) EMPRESA SULWORK TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, CNPJ 07.899.023/0001-29. 
 
QUESTIONAMENTO 1: Referente a comprovação do atestado de capacidade técnica, exigidos na parte III da 
habilitação, poderá ser utilizada a metrificação em horas para comprovação da capacidade técnica dos itens 
Serviço de Documentação, Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informação e Serviço de Sustentação 
de Sistemas de Informação? Se sim, qual a conversão? 
 
RESPOSTA 1: Sim, é possível a metrificação em horas. A resposta ao quanto perguntado se encontra na PARTE 
III, SEÇÃO II, item 4.3, subitem a.1.4, do edital, a saber: 
  

a.1.4) Critério de conversão: Para atestados de capacidade técnica baseados em horas de desenvolvimento, 
deve-se utilizar o seguinte fator de conversão: 

 
I. ASP.Net/C#: 8 horas / PF 
 
II. Java: 10 horas / PF 
 
III. PHP: 8 horas / PF 
 
IV. Outras tecnologias: 10 horas / PF 

 
 
2) EMPRESA CAST INFORMÁTICA S.A., CNPJ 03.143.181/0001-01. 
 
QUESTIONAMENTO 1: Quanto ao subitem 4.3 letra “a – a.1.2 - III” constante na SEÇÃO II – DAS ESPECIFICAÇÕES 
SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. Entendemos que para efeito de comprovação do Framework exigido 
devemos considerar qual um dos mencionados ou outro utilizando no mercado, exemplo: framework ORM 
(Mapeamento Objeto-Relacional) NHibernate ou Entity ou Framework ou outro. Está correto nosso 
entendimento? 
 
RESPOSTA 1: Para análise do atestado de capacidade técnica exigido no subitem citado, será observada a 
comprovação de projeto concluído e entregue ao cliente desenvolvimento em .Net ou Angular e utilizando o 
framework ORM (Mapeamento Objeto-Relacional) NHibernate, Entity Framework ou outro.  
 
Observa-se, no questionamento da licitante, que houve uma separação entre as palavras Entity e Framework, 
utilizando-se a conjunção alternativa "ou", de modo a gerar um entendimento de que seriam duas alternativas 
possíveis para a exigência daquele framework ORM (“Entity” OU “Framework”). Tal entendimento, contudo, está 
equivocado: a leitura correta para este caso deve ser como uma única opção, ou seja, "Entity Framework".  
Esclarece-se ainda, no que se refere à exigência do Framework ORM, que serão aceitos para comprovação da 
capacidade técnica: “NHibernate”, “Entity Framework” ou outro framework ORM. 
 
QUESTIONAMENTO 2: Sendo afirmativa a resposta do questionamento acima, aplica-se o mesmo entendimento 
da exigência do subitem 4.3, letra “a – a.1.2 - III” constante na SEÇÃO II – DAS ESPECIFICAÇÕES SOBRE OS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, quando a com servidor de aplicação Tomcat, ou JBoss ou Wildfly.   
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RESPOSTA 2: O subitem em análise neste questionamento se refere à seguinte parcela me maior relevância e 
valor significativo (item 4.3, alínea “a”, subitem a.1.2, IV): "Utilização das tecnologias Java, JSF (Java Server Faces) 
ou Angular e Hibernate ou outro framework ORM; com servidor de aplicação Tomcat, JBoss ou Wildfly, com 
tamanho mínimo de 200 (duzentos) pontos de função" 
 
A fim de esclarecer a dúvida formulada, elucida-se que o atestado de capacidade técnica deverá comprovar, 
cumulativamente, os três requisitos a seguir indicados: a) o uso das tecnologias Java, JSF (Java Server Faces) ou 
Angular; b) utilizando o framework Hibernate ou outro framework ORM; c) com o servidor de aplicação Tomcat 
ou JBoss ou Wildfly. 
 
QUESTIONAMENTO 3: Entendemos que o pregão 06/2020, que ocorrerá pelo www.licitacoes-e.com.br, ocorrerá 
sobre os moldes da nova lei de licitações. Estando correto nosso entendimento, poderiam esclarecer sobre qual 
modalidade (Aberto, Fechado ou Aberto/Fechado)?  
 
RESPOSTA 3: O entendimento está incorreto. Primeiramente, observamos que não existe uma “nova lei de 
licitações” em vigor, permanecendo vigente a Lei federal nº 8.666/1993. No ano de 2019, houve a publicação de 
um Decreto Federal (Decreto nº 10.024/2019), o qual regulamenta o pregão eletrônico apenas no âmbito da 
Administração Pública Federal, o que não é o caso do Ministério Público do Estado da Bahia. 
 
Sendo assim, para as licitações realizadas pelo MPBA, devem ser seguidas as disposições contidas na Lei Estadual 
nº 9.433/2005, especialmente o seu art. 121, o qual não prevê as opções de modalidade questionadas. 
 
QUESTIONAMENTO 4: Quanto ao subitem 4.3 letra “a – a.1.3 - III” constante na SEÇÃO II – DAS ESPECIFICAÇÕES 
SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do edital, que trata sobre o critério de capacidade técnica para o item 
de sustentação de sistemas. Entendemos que o volume de 36.000 pontos de função, equivalem a uma parcela 
do tamanho funcional do item 2 do objeto licitado. Uma vez que a métrica adotada seria o Ponto de Função 
Sustentando, conceito este reforçado no item 1.3.1.2 do termo de referência, entendemos que atestados 
apresentados comprovando a execução mínima de 36.000 Pontos de Função Sustentados com as premissas 
determinadas, serão aceitos para efeitos de atendido ao exigido. Está correto nosso entendimento?  
 
RESPOSTA 4: Sim, o entendimento está correto. 
 
Obs.: Edital republicado possui alteração parcial no(s) item(ns) indicado(s) no questionamento. 
 
QUESTIONAMENTO 5: Ainda sobre o subitem 4.3 letra “a – a.1.3 - III” constante na SEÇÃO II – DAS 
ESPECIFICAÇÕES SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do edital, o conceito do item sobre a exigência de 
tamanho funcional é bem clara, mesmo assim, entendemos que as empresas podem somar atestados, derivados 
de sustentação de sistemas em contratos apenas de Pontos de Função. O objetivo visa permitir que contratos de 
pontos de função, que possuem sustentação de sistemas, sejam contemplados, desde que as operações e as 
condições do atestado guardem similaridade com o objeto e respeitem as premissas previstas, resguardando o 
interesse da administração. Está correto nosso entendimento?  
 
RESPOSTA 5: Sim, o entendimento está correto. 
 
Obs.: Edital republicado possui alteração parcial no(s) item(ns) indicado(s) no questionamento. 
 
QUESTIONAMENTO 6: Sobre os itens 4.4.1 e 9.9.24 do termo de referência, que tratam sobre a execução da 
equipe de sustentação no município de salvador e a respectiva matriz e/ou filial na mesma localidade. 
Entendemos que a motivação para este item, deriva-se do risco de não atendimento a alguns SLA´s previstos no 
APENSO II - Níveis Mínimos de Serviço, diante desta motivação e sabendo que tais custos de escritório e 
transferências de poderes poderiam ser substituídos por profissionais locais munidos de procuração, 
entendemos que tais riscos estariam automaticamente cobertos, estando desta forma a CONTRATANTE tendo 
suas premissas atendidas. Diante disto, entendemos ser suficiente que as empresas possam manter profissionais 
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técnicos na localidade de Salvador e munidos de procuração e poderes para que possam solucionar problemas 
técnicos ou administrativos sem comprometimento dos acordos de nível de serviço. Nosso entendimento está 
correto?  
 
RESPOSTA 6: Não, o entendimento está incorreto. Os itens supracitados, constantes no edital originalmente 
publicado, exigiam a manutenção durante toda a vigência do contrato, de matriz, filial administrativa na Cidade 
de Salvador ou respectiva região metropolitana.  
 
Contudo, a Administração entendeu pela realização de alteração do regramento ora questionado, conforme se 
verifica do edital republicado. 
 
QUESTIONAMENTO 7: Ainda sobre o item de atendimento presencial, entendemos que tal necessidade deriva 
de possíveis atendimentos que não possam ser originados de forma remota. Sejam problemas investigativos ou 
deliberativos. Está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 7: Sim, o entendimento está correto. 
 
 
3) BASICS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A., CNPJ 11.777.162/0001-57. 
 
QUESTIONAMENTO 1: Quanto ao subitem VII do item 8.4.1.1.1.2 do Anexo III do Edital, quando diz que "Pelo 
menos um sistema deverá se tratar de software na plataforma ASP.Net/C# (versão 3.5 ou superior) e MS SQL 
Server (versão 2008 ou superior)", pergunta-se: a comprovação de execução de serviços de sustentação com 
tecnologia ASP.Net/C# e com tecnologia MS SQL Server pode ser realizada separadamente? 
 
RESPOSTA 1: Não, a comprovação não pode ser realizada separadamente. Para atendimento ao item 
questionado, o atestado de capacidade técnica apresentado pela licitante deverá contemplar sistema(s) que 
tenha sido desenvolvido na plataforma ASP.Net/C# (versão 3.5 ou superior) com MS SQL Server (versão 2008 ou 
superior), haja vista se tratarem das características da maioria dos sistemas do parque tecnológico do 
Contratante que poderão ser mantidos pelo serviço de Sustentação. 
 
Obs.: Edital republicado possui alteração parcial no(s) item(ns) indicado(s) no questionamento. 
 
 
4) RESOURCE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA, CNPJ 04.947.601/0001-67 
 
QUESTIONAMENTO 1: 8.4.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - 8.4.1.1 Comprovação de Capacidade Técnica - Subitens 
8.4.1.1.1 à Subitem 8.4.1.1.1.1.3 - Entendemos que tais detalhamentos nos atestados são justificados tendo em 
vista a necessidade de verificar se a licitante executou anualmente, de forma satisfatória, os serviços de 
manutenção e sustentação de sistemas baseado em ANS (Acordo de Nível de Serviço). Ademais, tem-se que o 
CONTRATANTE possui sistemas com tamanhos que variam de 100 (cem) PF a 3.000 (três mil) PF que poderão ser 
mantidos pelo serviço de Sustentação de Sistemas de Informação. Porém, acreditamos que exigir este nível de 
detalhamento nos editais reduz muito a participação na concorrência e fere o princípio da igualdade (Lei 8.666), 
pois a comprovação técnica deverá se dar pelo objeto e quantidades gerais. Com isso exposto, entendemos que 
para comprovação de nossa capacidade técnica devemos apresentar atestados que contenham objeto e 
quantidades totais e no descritivo do atestado as informações de tecnologias utilizadas e atendimentos a SLA 
exigidos pelos clientes emissores dos atestados. Está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 1: O entendimento da licitante não está correto. Para comprovação da capacidade técnica, a licitante 
deverá apresentar os atestados de capacidade técnica que comprovem os requisitos exigidos nos itens 
8.4.1.1.1.1 e 8.4.1.1.1.2 e seus subitens, de acordo com os termos e condições definidos em edital.  
 
Vale ressaltar que, caso os atestados não contenham todas informações exigidas para comprovação da 
capacidade técnica, está facultada à licitante apresentar documentos complementares desde que estejam em 
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conformidade com o item 8.4.1.1.4, transcrito seguir: "Será admitido que as informações requeridas nos itens 
8.4.1.1.1 a 8.4.1.1.3 que não constem expressamente no(s) atestado(s) de capacidade técnica, sejam 
comprovadas através de documentos àquele(s) complementares, desde no(s) mesmo(s) referido(s), a exemplo de 
contrato ou relatório de medição de resultado emitido pela mesma pessoa jurídica declarante." . 
 
Obs.: Edital republicado possui alteração parcial no(s) item(ns) indicado(s) no questionamento. 
 
 
5) STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A, CNPJ 58.069.360/0001-20. 
 
QUESTIONAMENTO 1:  Conforme Seção I, item 1, subitem d.1.2 da Parte III do edital: “d.1.2) Serviço de 
Sustentação de Sistemas de Informação, com comprovação mínima de execução de 36.000 Pontos de Função 
Sustentados – PFS em 12 meses, observadas as premissas indicadas na SEÇÃO II desta Parte III” (grifo nosso); e 
Seção II, item 4, subitem 4.3, item a.1.3 do edital (Qualificação Técnica): “a.1.3) Para a parcela referente aos 
serviços de Sustentação de Sistemas de Informação, será considerada habilitada a licitante que comprovar a 
execução do quantitativo mínimo indicado de 36.000 (trinta e seis mil) Pontos de Função em 12 meses, 
consideradas as seguintes premissas: (...)” (grifo nosso).  
Entendemos que, em relação aos trechos destacados, a volumetria a ser considerada será em Pontos de Função. 
Está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 1: Não, o entendimento está incorreto. A volumetria a ser considerada será em Pontos de Função 
Sustentados. 
 
Obs.: Edital republicado possui alteração parcial no(s) item(ns) indicado(s) no questionamento. 
 
QUESTIONAMENTO 2: Conforme Seção II, item 4, subitem a.1.2 da Parte I do edital: “Serviço de 
Desenvolvimento de Software em projeto com tamanho de pelo menos 400 (quatrocentos) pontos de função, 
utilizando metodologia de desenvolvimento de sistemas baseada em orientação a objetos e ferramenta case, 
alusivas à especificação, modelagem, desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de informação 
para ambiente Web, utilizando ASP.Net/C#(versão 3.5 ou superior) com banco de dados MS SQL Server 2008 ou 
superior;” E Seção II, item 4, subitem 4.3, item a.1.3 da Parte III do edital “Pelo menos um sistema deverá se 
tratar de software na plataforma ASP.Net/C# (versão 3.5 ou superior) e MS SQL Server (versão 2008 ou 
superior);”. Questionamento: A versão do Framework ou Linguagem não deve desqualificar a equipe que irá 
sustentar a aplicação, visto que conforme pode ser verificado no site da Microsoft 
(https://docs.microsoft.com/pt-br/dotnet/framework/migration-guide/versions-and-dependencies), cada nova 
versão do .NET Framework adiciona novos recursos, mas mantém recursos de versões anteriores. Também a 
compatibilidade dos sistemas e versões é vastamente documentada pela Microsoft em 
https://docs.microsoft.com/pt-br/dotnet/framework/migration-guide/versioncompatibility. Entendemos assim 
que a aptidão da equipe será verifica pela API da Linguagem e/ou Framework, independente do versionamento 
em questão, considerando especialmente a documentação da Microsoft referenciada acima. Está correto nosso 
entendimento? 
 
RESPOSTA 2: Não, o entendimento está incorreto. Os itens supracitados visam verificar se a licitante realizou 
serviços de características semelhantes à do objeto da licitação, e não aptidão da equipe.  
 
Ressalta-se que a definição de versão mínima exigida nos subitens a.1.2.I e a.1.3.III se justifica pelo fato do 
CONTRATANTE possuir sistemas nas versões citadas.  
 
Em tempo, informa-se que a aptidão da equipe que será disponibilizada para atendimento das demandas objetos 
da licitação será verificada, conforme APENSO I - Especificação Técnica Detalhada, item 3.   
 
Obs.: Edital republicado possui alteração parcial no(s) item(ns) indicado(s) no questionamento. 
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QUESTIONAMENTO 3: Conforme APENSO IV ao Termo de Referência - Relação de sistemas e tamanho funcional: 
Quando se lê na coluna “Sustentação” os textos “candidato” e “confirmado”, qual seria o entendimento? 
 
RESPOSTA 3: A coluna Sustentação no APENSO IV indica se o sistema tem previsão ser mantido através do Serviço 
de Sustentação. Se estiver informando como "Confirmado" significa que o respectivo sistema está previsto para 
a Sustentação. 
 
Obs.: Edital republicado possui alteração parcial no APENSO indicado no questionamento. 
 
 
6) AVANSYS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 04.181.950/0001-10. 
 
QUESTIONAMENTO 1:  É correto o entendimento que, mesmo em vista do fato destacado no item 2.34.4 quanto 
à imprevisibilidade de ordem de novos serviços ou continuidade de demandas urgentes, o ordenamento de 
prioridades para as primeiras demandas poderá ser realizado ao longo dos primeiros 20 dias, durante à Transição 
Contratual inicial, melhor descrito nos subtópicos de 2.23?  
 
RESPOSTA 1: Sim, o entendimento está correto.  
 
QUESTIONAMENTO 2:  É correto o entendimento de que o período de análise estática do código fonte sinalizada 
como necessária no item 2.29 não necessariamente se encerrará durantes os primeiros 30 dias após a assinatura 
do contrato, fazendo-se necessária, para alguns casos, a contabilização como tarefa para ordens de serviços 
posteriores?  
 
RESPOSTA 2: O entendimento está incorreto. O item 2.29, que se refere à análise estática do código fonte, 
buscando identificar vulnerabilidades de segurança da informação, é um aspecto geral da prestação dos serviços 
que não está limitado ao período de transição inicial, devendo, desta forma, ser observado durante toda a 
vigência do contrato.  
 
QUESTIONAMENTO 3:  Também é correto afirmar que serão acordados os princípios de segurança da informação 
a serem observados nesta análise estática (sinalizada no item 2.29), durante o período de Transição Contratual 
Inicial?  
 
RESPOSTA 3: Sim, este entendimento está correto.  
 
QUESTIONAMENTO 4:  É correto o entendimento de que, uma vez identificada pela contratada a necessidade 
de aplicação de uma nova plataforma de desenvolvimento, diferente da que compreende a maioria dos sistemas 
da contratante (sinalizados no item 2.30), estas possíveis novas tecnologias e os recursos necessários para o 
cumprimento de uma possível demanda, serão acordados entre as partes antes da abertura da Ordem de Serviço, 
permitindo também à contratada que mobilize os recursos necessários com antecedência?  
 
RESPOSTA 4: Sim, o entendimento está correto.  
 
QUESTIONAMENTO 5:  Se insere no critério especificado no item 2.58.6.2 (quanto a divergência de pontos para 
a execução de serviços para Ordem de Serviço aberta) a necessidade de execução de uma análise de código (para 
casos de refatoração ou desenvolvimento de funcionalidade incremental) e revisão de documentação como 
tarefa contabilizada, caso o sistema legado não possua subsídios necessários para execução do serviço de 
manutenção?  
 
RESPOSTA 5: Sim. O item supracitado, 2.58.6.2, não especifica quais pontos de divergência poderão ser 
considerados na avaliação de um serviço demando. Vale ressaltar, que o escopo do serviço de Desenvolvimento 
e Manutenção sob Demandas de Sistemas abrange todos os serviços descritos no item 2.5 e respectivos subitens.  
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QUESTIONAMENTO 6: Com relação às ferramentas necessárias para realização dos serviços previstos, tais como 
ferramentas de modelagem, IDEs, automação de testes, banco de dados, controle de código-fonte, etc., o MP-
BA fornecerá estas ferramentas para serem instaladas no ambiente da CONTRATADA? 

 
RESPOSTA 6: Não. Conforme prever o item 9.5.3, na seção 9.5 - Do Preço, nos preços computados estão inclusos 
todo e qualquer custo necessário a fiel cumprimento do instrumento licitatório.  

 
QUESTIONAMENTO 7: Em caso de resposta negativa ao questionamento 1 (sic), qual a relação de ferramentas 
utilizadas pelo MP-BA que serão necessárias a serem adquiridas E/OU instaladas pela CONTRATADA para 
adequada compatibilidade com códigos e artefatos atualmente existentes no ambiente do MP ou utilizados pelos 
seus sistemas? 

 
RESPOSTA 7: A arquitetura tecnológica do CONTRATANTE, bem como as ferramentas de apoio ao 
desenvolvimento de sistemas necessárias estão definidas no APENSO V - Arquitetura tecnológica e ambiente de 
desenvolvimento atuais do MPBA.  
 
QUESTIONAMENTO 8: Com relação ao serviço de plantonista (cláusula 11.5.4 da página 84), como será feito o 
procedimento de acionamento deste serviço pelo MP-BA? Como poderá o próprio plantonista fazer a abertura 
do chamado (11.5.5)? O serviço de plantonista acontecerá nos fins-de-semana e feriados? 
 
RESPOSTA 8: Conforme descrito no item 11.3.2, o acionamento do plantonista será por telefone. E, tendo em 
vista que o acionamento do plantonista será por telefone, este deverá realizar o registro do atendimento no SGD 
- Sistema de Gerenciamento de Demandas do CONTRATANTE, conforme item 11.3.2.  
 
Conforme descrito no item 11.3.1, o serviço de plantonista, via de regra, engloba o período entre 18h00 às 07h59 
nos dias úteis, e o período de 00h00 às 23h59 nos finais de semana, feriados nacionais ou regionais e dias com 
expediente suspenso em todas as unidades do CONTRATANTE.  

 
QUESTIONAMENTO 9: Os prazos definidos na tabela da cláusula 11.5.6.1 do Apenso I estão corretos em relação 
aos respectivos horários? 

 
RESPOSTA 9: Sim, estão corretos.   

 
QUESTIONAMENTO 10: A cláusula 14.3.7 define que "O CONTRATANTE não remunerará a CONTRATADA pelos 
serviços de refatoração de código", entendemos que isto se aplica a código desenvolvido pela CONTRATADA 
durante a vigência do contrato, mas não se aplica a refatoração de código desenvolvidos por outros que não a 
CONTRATADA. Sabendo-se que esta atividade constará de O.S própria, sendo previamente autorizada pela 
CONTRATANTE. Está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 10: Sim, o entendimento está correto. 
 
QUESTIONAMENTO 11: No item 4.3 Qualificação Técnica, letra “c” “Declaração de Disponibilidade de Equipe 
Qualificada” (página 11 e 12) solicita para habilitação a disponibilidade mínima da equipe relacionada no subitem 
c.2.2. conforme regras e condições no ANEXO V, item 3.3. (Página 63). Ocorre que no tópico 3.3.4 “Analista 
Desenvolvedor de Sistemas” não descreve qual a experiência de formação, experiência mínima de anos, 
conhecimentos especifica para os perfis de 01 (um) Analista Desenvolvedor na plataforma Java e 5 (cinco) para 
Analista Desenvolvedor plataforma ASP.NET (versão 3.5 ou 4.8) e MS SQL Server (VI e VII página 12). Está correto 
nosso entendimento que para atender a estes 02 (dois) perfis, será utilizado a exigência única descrita no subitem 
3..3.4 (página 65)? 

 
RESPOSTA 11: Sim, está correto o entendimento. Vale ressaltar que o item 3.3.4 e subitens, descrevem quanto 
a formação e experiência exigida que deve ser: ter o nível superior completo (dentro do rol de áreas 
especificado), conforme descrição no item supracitado e experiência mínima de 03 (três) anos em 
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desenvolvimento de software na linguagem de programação do projeto contratado, ou seja, Java ou ASP.NET, 
de acordo com o respectivo perfil.  

 
QUESTIONAMENTO 12: No item 8.4.1.1.2 está definido o fator de conversão para apresentação de atestados. 
Para o item 2. “Serviço de Sustentação de Sistemas de Informação” é exigido a comprovação mínima de 36.000 
pontos de função. Acontece que, se formos utilizar o fator de conversão do item 8.4.1.1.2, encontraríamos o 
seguinte racional aproximado (considerando um período de 12 meses e uma média de 176 horas/mês para cada 
profissional):  Se em JAVA: 36.000 x 10 = 360.000 horas, que representa uma média de 170 profissionais por mês 
para atingir as 360 mil horas/ano; Se em .Net: 36.000 x 8 = 288.000 horas, que representa uma média de 136 
profissionais por mês para atingir as 288 mil horas/ano. Desta forma, considerando que o PFS representa em 
torno de 3% de um PF normal, entendemos que este fator de conversão está inadequado, pois representaria um 
volume superior ao que está sendo contratado, está correto nosso entendimento? Neste caso, solicitamos 
explicar melhor qual seria o fator de conversão para PFS?  

 
RESPOSTA 12: Não, o entendimento está incorreto. A relação entre o PF e PFS de 3% se refere ao valor unitário 
a ser remunerado o Serviço de Sustentação, de modo que cada sistema que estiver sendo mantido por este 
serviço será remunerado com base no seu tamanho funcional em PF multiplicado pelo valor de 1 PFS, conforme 
item 18 do Apenso I - Especificação Técnica Detalhada. Vale ressaltar que esta remuneração será mensal, 
enquanto o sistema permanecer no rol de sistemas sustentados.   

 
Obs.¹: Para melhor entendimento, foi realizada alteração do item 1.3.1.2 do ANEXO III – Termo de Referência, 
no edital republicado. 
 
Obs.²: Edital republicado possui alteração parcial no(s) item(ns) indicado(s) no questionamento, inclusive no 
tocante à pontuação mínima exigida. 
 
QUESTIONAMENTO 13: Quanto a justificativa a seguir: “Justifica-se a distribuição dos PF, tendo em vista a 
necessidade de verificar se a licitante executou serviços nas principais tecnologias usadas pelo CONTRATANTE e 
aplicando os processos de desenvolvimento desejados. Ressalta-se que as pontuações exigidas abaixo para cada 
atestado se justificam em virtude de a maioria dos sistemas do CONTRATANTE possuírem tamanho funcional 
superior a 200 PF.”. Gostaríamos de considerar que existe uma orientação do TCU (Acordão 1.284/2003 e 
Acordão 2.383/2007), quanto ao volume máximo a ser exigido para comprovação técnica. A jurisprudência deste 
acordão orienta não ser adequado exigência de volume igual à totalidade da contratação, sugere-se, em média, 
50% do total contratado (... é desarrazoada ... percentuais mínimos superiores a 50% do volume a ser 
contratado.). Sendo assim, entendemos que, se a contratação é para manter os sistemas que possuem tamanho 
funcional de 200 e 400 PF, a exigência deve ser proporcional a 50% do seu tamanho e não a sua totalidade, está 
correto nosso entendimento?  

 
RESPOSTA 13: Não, o entendimento está incorreto. Conforme pode ser observado no APENSO IV - Relação de 
sistemas e respectivo tamanho funcional, o parque tecnológico do CONTRATANTE possuiu sistemas com 
tamanho funcional que variam de 100 PF a 3200 PF, sendo que a maioria destes foram desenvolvidos ou 
mantidos através de contratação de Fábrica de Software.  
 
Ademais, ressalta-se que a orientação do TCU supracitada está sendo observada, uma vez que este certame visa 
contratar 3.000 Pontos de Função para o serviço de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas, e a exigência 
de parcela de maior relevância para a habilitação técnica é de 1.500 PF, podendo ser comprovada, inclusive, 
através de somatório de atestados de capacidade técnica, observando-se as exigências da seção 4.3 e subitens 
do edital.  

 
QUESTIONAMENTO 14: No TR enviado na fase de cotação, identificamos o seguinte texto “1.3 .2 O valor do 
Ponto de Função de Sustentação (PFS) não poderá ser superior a 3% (três por cento) do valor do Ponto de Função 
(PF) de desenvolvimento e manutenção de sistemas.”. No entanto, no edital publicado esta informação foi 
omitida. Considerando que, na fase de cotação, esta informação forçou ao licitante adotar a estratégia de reduzir 
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seu valor de ponto de função sustentado, limitando o orçamento que foi publicado, neste cenário atual seremos 
obrigados a trabalhar com esta limitação, mesmo que a estratégia mais adequada para o contrato fosse reduzir 
o PF e trabalhar com um PFS mais prudente. Sendo assim, entendemos que esta mudança deveria passar por 
nova cotação, está correto nosso entendimento?  

 
RESPOSTA 14: Quando da composição do edital, houve um equívoco na retirada do item supracitado, de modo 
que, quando da republicação do edital, o referido item foi reincluído ao TR na seção 8.2 - CRITÉRIO(S) DE 
CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DE PROPOSTA, subitem 8.2.4. 
 
QUESTIONAMENTO 15: O item 8.4.1.3 trata sobre uma “Declaração de Disponibilidade de Equipe Qualificada, 
no entanto, ao longo do mesmo item são exigidas, além da declaração, uma serie de documentações que vão de 
encontro à orientação do TCU. Desta forma, entendemos que não deverão ser exigidos os itens: 8.4.1.3.1.3, 
alínea X e o 8.4.1.3.1.4, evitando onerar custos aos licitantes, antes mesmo da garantia do contrato, está correto 
nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 15: Não está correto o entendimento. Em observância às orientações do TCU, o item 8.4.1.3.1.3 do 
edital originalmente publicado admitia como suficiente, dentre as opções ali indicadas, a apresentação de apenas 
uma declaração de compromisso do profissional indicado em integrar a equipe técnica da empresa, caso esta 
viesse a ser contratada (item X). Sendo assim, não haveria qualquer ônus indevido para a licitante, uma vez que 
esta não estaria obrigada a realizar nenhuma contratação para fins de licitação. 
 
Entretanto, em que pese não haver irregularidade nas exigências, a Administração entendeu pela realização de 
alteração parcial das exigências licitatórias ora questionadas, conforme se verifica do edital republicado. 
 
Sendo assim, para fins licitatórios, deverá haver somente a apresentação da DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 
DE EQUIPE QUALIFICADA, conforme regras constantes no item 4.4, alínea “c” e subitens da PARTE III do edital, e 
modelo reformulado constante no ANEXO II ao edital.  
 
Já as comprovações documentais da adequação dos profissionais indicados aos perfis profissionais exigidos 
(conforme declaração apresentada, a par do item 3.3 do ANEXO V ao edital) deverá ocorrer somente após a 
assinatura do contrato. 
 
QUESTIONAMENTO 16: Considerando a LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, que dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública, e diante da situação de emergência sanitária existente no 
País, em razão da pandemia do Corona Vírus declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, apesar da 
modalidade do processo prevê sessão eletrônica, é fato que os licitantes interessados em participar do certame 
devem encontrar dificuldades para realizar as atividades de preparação das propostas e documentação de 
habilitação para participação no Pregão. Em período de isolamento e trabalho remoto, as questões de logística, 
autenticações de documentos em cartórios, reconhecimento de firmas, registros de títulos, obtenção de 
assinaturas com a concordância dos profissionais nos seus currículos, que estão distribuídos em regime Home 
Office em outras cidades inclusive, visita aos órgãos para conseguir atestados de capacidade técnica atualizados 
com assinatura dos gestores, que também estão trabalhando em regime Home Office, dentre outras situações 
são mais complicadas em cenário de pandemia. Sendo assim, solicitamos deste órgão uma reavaliação quanto a 
postergação do prazo para Abertura da Proposta de Preço, que, de forma razoável, evitaria impacto na 
participação de alguns licitantes, garantindo a ampla competitividade. 
 
RESPOSTA 16: Em razão do estado de calamidade pública decorrente da COVID-19, foi publicado o Ato Normativo 
nº 08/2020 – MPBA (disponibilizado na página deste Órgão relativa à licitação sob comento), o qual estabelece 
um conjunto de regras licitatórias específicas, a serem observadas durante o período. 
 
Tais medidas foram incluídas no edital republicado, de forma a alterar as exigências relativas à apresentação de 
documentações originais e/ou cópias autenticadas, conforme se verifica na PARTE IV, SEÇÃO V, SUBSEÇÃO V. 
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Para além disto, observa-se que, em razão da republicação do edital de licitação, a data de realização do certame 
ficou reagendada para 24/04/2020. 
 
  
7) CAPGEMINI BRASIL S.A., CNPJ 65.599.953/0001-63. 
 
QUESTIONAMENTO 1:  A partir de quantos pontos de função uma manutenção evolutiva deverá ser considerada 
como um projeto/novo desenvolvimento, e tratada como tal, em vez de uma manutenção tratada via 
sustentação? 
 
RESPOSTA 1: Não há previsão de pontuação mínima para que uma manutenção evolutiva deve ser considerada 
como projeto/novo de desenvolvimento, ficando a critério do CONTRATANTE, esta definição na abertura da 
Ordem de Serviço. Ademais, ressalta-se que o Roteiro de Métricas, item 4 e subitens, já prevê fórmulas 
diferenciadas para apuração do tamanho funcional da manutenção evolutiva, para os casos de manutenção 
corretiva ou evolutiva em funcionalidade existente ou inclusão de novas funcionalidades.  
 
Com relação ao Serviço de Sustentação, é importante ressaltar que este é remunerado proporcionalmente ao 
tamanho funcional em Ponto de Função do sistema sustentado, conforme definido no Apenso I - Especificação 
Técnica Detalhada, item 18.     
 
QUESTIONAMENTO 2:  Em relação ao requisito relacionado à DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE 
QUALIFICADA (art. 101, III), apresentamos as seguintes ponderações: 
 

• Entendemos que será aceita a Ficha de Registro do Profissional na comprovação de que o profissional 
pertence ao seu quadro permanente de funcionários, uma vez que tal documento é de posse da 
empresa, e adicionalmente, no atual cenário relacionado à COVID-19, a maioria das empresas está 
trabalhando em regime de Home Office, com restrições de uso dos serviços cartorários e são grandes 
as dificuldades em solicitar cópia da CTPS aos profissionais. Está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 2.1: Para fins licitatórios, foi realizada a alteração parcial da exigência licitatória em questão, 
conforme se verifica do edital republicado. Segundo o novo regramento, a declaração de disponibilidade 
de equipe técnica (reformulada conforme ANEXO II ao edital) não mais necessitará ser apresentada em 
conjunto com outras documentações. 
 

• Entendemos que nessa fase do COVID-19 não será necessária a apresentação de documentação 
autenticada em cartório, devido às dificuldades impostas de acesso aos serviços desta natureza. Está 
correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 2.2: O entendimento está parcialmente correto: em atenção ao Ato Normativo nº 08/2020 
– MPBA (disponibilizado na página deste Órgão relativa à licitação sob comento), o edital de licitação 
foi alterado para prever um conjunto de regras licitatórias específicas, a serem observadas durante o 
período de calamidade pública decorrente da COVID-19, relacionadas à apresentação de 
documentações originais e/ou cópias autenticadas, conforme se verifica na PARTE IV, SEÇÃO V, 
SUBSEÇÃO V do edital. 

 

• Entendemos que um único profissional poderá desempenhar o papel de Gerente de Projetos e 
Coordenador Técnico? Está correto o nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 2.3: Não, o entendimento está incorreto. Os papeis de Gerente de Projetos e Coordenador 
Técnico devem ser realizado por pessoas distintas, conforme definido no Apenso I - Especificação 
Técnica Detalhada, itens relativos a ASPECTOS GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
 

• Em virtude das restrições decorrentes do isolamento domiciliar decorrente da COVID 19, solicitamos 
que, alternativamente, seja aceita Declaração de disponibilidade dos profissionais emitida pela 
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Proponente e substituição por perfis equivalentes em substituição à Declaração assinada pelo 
profissional, uma vez que a Licitante tem como objetivo verificar que capacidade técnica da Proponente 
através de seu quadro de profissionais e de que a mesma executará os serviços com profissionais 
qualificados 

 
RESPOSTA 2.4: Para fins licitatórios, foi realizada a alteração parcial da exigência licitatória em questão, 
conforme se verifica do edital republicado. Segundo o novo regramento, a declaração de disponibilidade 
de equipe técnica (reformulada conforme ANEXO II ao edital) deverá ser apresentada isoladamente, de 
modo que não mais necessitará ser apresentada em conjunto com outras documentações, inclusive a 
declaração assinada por profissional indicado. 

 
 
8) META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA S/A, CNPJ 93.655.173/0001-29. 
 
QUESTIONAMENTO 1: Entendemos que, pelos termos do item 20 do Edital, a documentação de habilitação 
deverá ser enviada apenas pela licitante vencedora, para o e-mail indicado, no prazo de 02 horas, não sendo 
necessária a submissão da documentação no momento de envio da proposta inicial (modelo atual do licitações-
e aderente ao Decreto 10.024/2019). Está correto o entendimento? 
 
RESPOSTA 1: Está correto o entendimento. Neste sentido, esclarecemos que o Decreto nº 10.024/2019 
regulamenta o pregão eletrônico apenas no âmbito da Administração Pública Federal, o que não é o caso do 
Ministério Público do Estado da Bahia. 
 
Sendo assim, para as licitações realizadas pelo MPBA, devem ser seguidas as disposições contidas na Lei Estadual 
nº 9.433/2005, especialmente o seu art. 121, o qual não prevê o envio preliminar de documentação de 
habilitação via sistema.  
 
Por fim, sinalizamos que o sistema licitacoes-e suporta a realização de licitações nos moldes previstos no edital 
de licitação, conforme será possível observar quando do cadastramento da proposta pelas licitantes (nos termos 
da PARTE II, SEÇÃO I do edital).  

 
QUESTIONAMENTO 2: Ref. ao subitem 8.4.1.3 Declaração de Disponibilidade de Equipe Qualificada do Termo de 
Referência, questiona-se: Segundo entendimento consolidado no TCU, “É vedada a inclusão de exigências de 
habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos 
que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato, como a exigência que a licitante tenha em 
seu quadro de pessoal, no momento do certame, profissional com qualificação técnica para a execução do objeto 
a ser contratado, bem como certidão que comprove o tempo de experiência dos profissionais que prestarão os 
serviços” (Acórdão 526/2013-Plenário) e “Em caso de exigência de certificação profissional, devidamente 
justificada, deve ser facultada às licitantes, na fase de habilitação do certame, a apresentação de declaração de 
disponibilidade do profissional certificado. A comprovação de vínculo empregatício ou de qualquer outra 
natureza jurídica deve ser exigida apenas quando da assinatura do contrato, de modo a não restringir ou onerar 
desnecessariamente a participação de empresas na licitação”. Nesse sentido, entendemos que para fins de 
habilitação, bastará declaração informando que a licitante disponibilizará os recursos com a qualificação exigida 
para a execução dos serviços, de modo que a apresentação da equipe e apresentação da respectiva 
documentação, será efetuada para fins de início da execução contratual. Está correto este entendimento?  Em 
caso negativo, entendemos que a relação dos membros da equipe mínima a ser apresentada (Modelo VIII do 
Anexo II) e apresentação da respectiva documentação para fins de habilitação, representará a demonstração de 
experiência e qualificação de pessoal atualmente no quadro da licitante, não indicando, necessariamente, que 
estes profissionais deverão atuar no presente contrato. Está correto o entendimento? 

 
RESPOSTA 2: Não está correto o entendimento. Considerando que o edital de licitação originalmente publicado 
não exigia a contratação imediata de profissionais (para fins licitatórios), e somente a indicação dos mesmos, 
não há que se falar em exigência de qualquer ônus indevido para a licitante, para fins de participação na licitação. 
Neste sentido, inclusive, o item 8.4.1.3.1.3 admitia, como comprovação de vínculo entre empresa e profissional, 
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tão somente uma declaração de compromisso do profissional indicado em integrar a equipe técnica da empresa, 
caso esta viesse a ser contratada. 
 
Contudo, em que pese não haver irregularidade nas exigências, a Administração entendeu pela realização de 
alteração parcial das exigências licitatórias ora questionadas, conforme se verifica do edital republicado.  
 
Deste modo, para fins licitatórios, deverá haver somente a apresentação da DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 
DE EQUIPE QUALIFICADA, conforme regras constantes no item 4.4, alínea “c” e subitens da PARTE III do edital, e 
modelo reformulado constante no ANEXO II ao edital. E, por sua vez, as comprovações documentais da 
adequação dos profissionais indicados aos perfis profissionais exigidos (conforme declaração apresentada, a par 
do item 3.3 do ANEXO V ao edital) deverá ocorrer somente após a assinatura do contrato. 

 
QUESTIONAMENTO 3: Dos projetos listados no item 2.5.1.2 do TR, estimava-se que teriam sua conclusão até 
28/01/2020. A previsão se confirmou? Espera-se para a futura contratação a realização/finalização destes 
projetos ou somente a sustentação e manutenção evolutiva destes 5 novos sistemas? 

 
RESPOSTA 3: Alguns projetos que tinha previsão de serem concluídos até 28/01/2020 não foram finalizados, de 
modo que a futura contratação deverá concluí-los. Ademais, conforme informado no Termo de Referência, existe 
demanda reprimida para manutenção de sistemas e desenvolvimento de novos sistemas para serem executadas 
na nova contratação. 
 
QUESTIONAMENTO 4: Qual a data de encerramento do contrato atualmente vigente? Há perspectivas de 
renovação, atrasando-se o início dos serviços objeto deste certame? 

 
RESPOSTA 4: O último contrato vigente finalizou em 28/01/2020, desta forma o início dos serviços objeto deste 
certame será imediato conforme prazos previstos no Termo de Referência, itens 8.5.1 e 9.1.3, do edital 
republicado. 
 
QUESTIONAMENTO 5: Dos 48 defeitos registrados por mês, qual o volume % por criticidade? Ex.: xx% de 
chamados Críticos, XX% de chamados INDESEJÁVEIS e xx% de chamados INACEITÁVEIS. 

 
RESPOSTA 5: Segue o volume em percentual de defeitos por gravidade (baixa, média, alta, crítica) apurados em 
2019: a) Gravidade Baixa: 32%; b) Gravidade Média: 34%; c) Gravidade Alta: 21%; d) Gravidade Crítica: 13%. 

 
QUESTIONAMENTO 6: O enlace de comunicação deverá ser necessariamente por instalação de link de 
comunicação ponto a ponto (MPLS) ou poderá a Contratada se comunicar via VPN? Existem restrições? 

 
RESPOSTA 6: Por padrão, a comunicação, quando necessária, será via VPN. Contudo, existem restrições de 
segurança para acesso à infraestrutura tecnológica do CONTRATANTE. 
 
QUESTIONAMENTO 7: Para o MPBA, qual é a relação do PF do sistema (baseline dimensionada por contagem 
estimada ou detalhada) com o PFS a ser contratado? O sistema IDEA, por exemplo, com 3.200 PF e criticidade 
ALTA, demandará quantos PFS mensais? 

 
RESPOSTA 7: A remuneração do Serviço de Sustentação será sempre o valor unitário do PFS multiplicado pelo 
tamanho funcional em PF do sistema sustentado. Desta forma, com base no exemplo citado, o sistema IDEA 
demandaria 3.200 PFS mensais. 
 
Obs.: Para melhor entendimento, foi realizada alteração do item 1.3.1.2 do ANEXO III – Termo de Referência, 
no edital republicado. 
 
QUESTIONAMENTO 8: Ref. subitem 9.9.13 do Termo de referência, questiona-se: Considerando que a 
contratação será sob demanda sem garantia mínima de volume a contratar; que os serviços são medidos e 
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controlados por níveis mínimos de serviço; e que por esses motivos não existe prejuízo na execução e entrega 
remota, entendemos que os serviços também poderão ser executados de forma remota, pelos centros de 
serviços das licitantes que estejam localizados em outras localidades/estados. Está correto o entendimento? 

  
RESPOSTA 8: Sim, está correto o entendimento. Contudo, é importe ressaltar que diversas atividades 
demandarão atuação presencial, quando necessário. Dentre estas, cita-se: levantamento de requisito, 
investigação de defeitos em ambiente de produção ou cópia deste, suporte na investigação de defeitos em 
ambiente de teste e homologação, suporte na montagem de ambiente de teste e homologação. 
 
Obs.: Edital republicado possui alteração parcial no(s) item(ns) indicado(s) no questionamento. 
 
QUESTIONAMENTO 9: Ref. subitem 9.9.13 do Termo de referência, questiona-se: Caso o entendimento do 
questionamento anterior esteja incorreto, quantos postos de trabalho serão disponibilizados pelo MPBA em suas 
instalações, para alocação da equipe da CONTRATADA? 

 
RESPOSTA 9: Não está prevista alocação de profissional da equipe CONTRATADA ou realização contínua de 
serviço presencial nas instalações do CONTRATANTE. 

 
Obs.: Edital republicado possui alteração parcial no(s) item(ns) indicado(s) no questionamento. 
 
 
9) SOLUTIS TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ 12.023.465/0001-47. 
 
QUESTIONAMENTO 1: De acordo com o item a.1.3 do edital, bem como o item 8.4.1.1.1.2 do Termo de 
Referência, a comprovação de experiência para o item 2 da contratação (Serviço de Sustentação) se dará através 
de apresentação de atestados informando 36.000 (trinta e seis mil) Pontos de Função de atividades em 12 meses. 
Há uma enorme descompasso com esse quantitativo. Se o MP-BA pretende sustentar 100.000 PF em um ano, 
isso quer dizer que os sistemas a serem sustentados somam aproximadamente 8.000 PF, valor esse que deveria 
ser exigido nos atestados. Sendo assim, entendemos que a redação dos itens a.1.3 do edital e 8.4.1.1.1.2 do 
Termo de Referência deveria exigir experiência na sustentação de sistemas que somados tenham 8.000 PF no 
lugar de 36.000 PF. Está correto o nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 1: Sim, o entendimento está correto. Desta forma, informo que a pontuação mínima para o referido 
item foi atualizada no TR, e o edital republicado.  
 
Contudo, é importante ressaltar que a exigência para o item supracitado é de Ponto de Função Sustentado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO GERAL: RESPOSTAS CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS DA DTI/MPBA. 
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