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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL  
 

 
Obs.: Os esclarecimentos abaixo transcritos e respondidos se 
referem ao edital em sua versão republicada.  

 
 
 
 

1) EMPRESA CAPGEMINI BRASIL S.A., CNPJ 65.599.953/0001-63.  

  
QUESTIONAMENTO 1:  Considerando que o MPBA pode abrir Ordem de Serviço por fases do ciclo completo, por 
exemplo Ordem de Serviço somente de Codificação e Testes que corresponde a 50% do ciclo completo, qual o 
histórico de abertura de Ordem de Serviço por fases do ciclo de completo, uma vez que está informação 
influencia no consumo de pontos de função contratados? 

  
RESPOSTA 1: Considerando-se o período de vigência da última contratação (24 meses), foram abertas 55 ordens 
de serviços referentes aos serviços de Desenvolvimento e Manutenção sob Demanda de Sistemas, sendo que: 
26 foram de manutenção de sistemas, 26 de desenvolvimento de sistemas e 3 foram apenas de Documentação. 
Dentre as 26 ordens de serviço de desenvolvimento de sistemas: 2 contemplaram o serviço de Planejamento, 12 
contemplaram Documentação de Requisito, 11 contemplaram Projeto de Sistemas e 14 contemplaram 
Modelagem de Dados. Ademais, vale ressaltar que o Roteiro de Métricas do MPBA (APENSO III - Roteiro de 
Métricas para Desenvolvimento de Software), prevê, nos itens 3 e 4, fórmulas específicas para mensurar o 
tamanho funcional de uma demanda, levando-se em consideração se o serviço será de desenvolvimento de um 
novo sistema ou  manutenção de um sistema existente, sendo que para este último, será contabilizada a 
quantidade de pontos de função incluídos (novas funcionalidades),  bem como pontos de função alterados ou 
excluídos para as funcionalidades existentes. Quanto à remuneração deste serviço, considerando-se o exemplo 
de que será realizado apenas a fase de Codificação e Testes, em ambos os serviços (Desenvolvimento e 
Manutenção de Sistemas), conforme item 17 do APENSO I - Especificações Técnicas Detalhadas (ETD), seria 
aplicado um fator de impacto de 50%, FI=0,50, no valor a ser faturado. 
 
QUESTIONAMENTO 2:  Qual o percentual de contratação das fases de Homologação e Implantação, uma vez que 
temos vários cenários de Contratantes nos quais estas fases são conduzidas pela equipe própria de TI junto ao 
usuário final? 

  
RESPOSTA 2: Das 26 ordens de serviços de Desenvolvimento de Sistemas que foram abertas, conforme resposta 
ao questionamento 1, sete contemplaram as fases de Homologação e Implantação, ou seja, 26,92%. Contudo, 
ressalta-se que o histórico da última contratação não garante que haverá a mesma proporção na nova 
contratação. 
 
QUESTIONAMENTO 3:  Considerando que a Contratante dispõe de equipe própria de TI e que esta equipe pode 
ser responsável pelo levantamento de requisitos de alguns sistemas, qual o percentual de contratação da fase 
de Requisitos? 

  
RESPOSTA 3: Das 26 ordens de serviços de Desenvolvimento de Sistemas que foram abertas, conforme resposta 
ao questionamento 1, doze contemplaram as fases de Documentação de Requisitos, ou seja, 46,15%. Contudo, 
ressalta-se que o histórico da última contratação não garante que haverá a mesma proporção na nova 
contratação. 
 
QUESTIONAMENTO 4:  Uma vez que é facultado à Contratante, a abertura de Ordem de Serviço de Manutenção, 
onde somente a fase de Codificação e Testes deve ser contratada, o que conduz a uma remuneração de apenas 
25% do Ponto de Função (50% de redução em função da demanda ser de manutenção e cumulativamente 50% 
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de pagamento do valor do Ponto de Função em função da fase de Codificação e Testes, apenas, estar sendo 
contratada), pergunta-se qual o percentual esperado de demandas de manutenção e quais fases do ciclo 
pretende-se contratar? 

  
RESPOSTA 4:  

• Primeiramente, deve-se esclarecer que o serviço de Manutenção de Sistemas sob Demanda pode 
contemplar todas as atividades descritas no item 2.5 do APENSO I - Especificações Técnicas Detalhadas 
(ETD), dentre elas destaca-se a manutenção evolutiva, item 2.5.2 do mesmo apenso, que contempla a 
inclusão, alteração ou exclusão de funcionalidades.  Ademais, esclarece-se que , conforme item 4.4.4 
do APENSO III - Roteiro de Métricas para Desenvolvimento de Software, na medição do tamanho 
funcional de uma demanda de Manutenção de Sistemas o fator de impacto (FI) pode variar de 50% a 
90% e será aplicado apenas nas funcionalidades alteradas (PF alterado), não gerando qualquer redução 
para as funcionalidades novas (PF incluídos).  

• Com relação ao percentual de manutenção, não é possível afirmar o percentual esperado de demandas 
de manutenção, pois estas dependerão do backlog existente e priorização dos gestores responsáveis, 
ocorrências em produção ou demandas extraordinárias não mapeadas previamente.  

• Com relação a quais fases do ciclo de desenvolvimento pretende-se contratar, conforme pode ser 
observado no histórico apresentado na resposta ao primeiro questionamento, pode-se observar que 
qualquer fase desde o planejamento até a implantação poderá ser contratada. Contudo, é provável que, 
na maioria das vezes, a fase de Levantamento e Documentação de Requisito seja realizada pela equipe 
do CONTRATANTE, e as outras fases além do Desenvolvimento e Teste dependerão de diversos fatores 
tais como: tecnologia envolvida, nível de alocação da equipe do CONTRATANTE, complexidade da 
solução, urgência, dentre outros. 

 
QUESTIONAMENTO 5:  O Ministério Público dispõe de referência quanto ao atendimento dos níveis de serviços 
apresentados no edital? Poderiam fornecer base histórica dos últimos 12 meses? 

  
RESPOSTA 5: Com base no histórico de faturamentos realizados em 2019, para os serviços de Desenvolvimento 
ou Manutenção sob Demanda de Sistemas, cerca de 49% das faturas foram glosadas por não atendimento aos 
Níveis Mínimos de Serviços. Destaca-se que todos os indicadores previstos no APENSO II - Níveis Mínimos de 
Serviços serão observados com rigor e, se necessário, glosas serão aplicadas. Ademais, ressalta-se ainda que o 
serviço prestado será avaliado mensalmente bom base na Nota Mensal de Avaliação, conforme descrito no item 
9 do apenso supracitado. 
 
QUESTIONAMENTO 6:  Há a necessidade de provermos alguma licença de software específica para a execução 
do contrato? Se sim, quais? 

  
RESPOSTA 6: Todas licenças de software necessárias e ambiente de desenvolvimento para a execução do serviço 
deverão ser providenciadas pela CONTRATADA. A arquitetura tecnológica e ambiente de desenvolvimento estão 
descritas no APENSO V - Arquitetura tecnológica e ambiente de desenvolvimento. 
 
QUESTIONAMENTO 7:  Quais ambientes são disponibilizados pelo Ministério Público do Estado da Bahia para a 
realização dos trabalhos (desenvolvimento, testes, homologação, stage, etc.)? Há a necessidade do fornecedor 
dispor de algum ambiente para a realização de suas tarefas? 

  
RESPOSTA 7: A CONTRATADA deverá providenciar todo o ambiente de desenvolvimento e testes nas suas 
instalações, inicialmente conforme arquitetura tecnológica e ambiente de desenvolvimento do CONTRATANTE 
(vide APENSO V - Arquitetura tecnológica e ambiente de desenvolvimento), e realizar as atualizações sempre que 
necessário. 
 
QUESTIONAMENTO 8:  Quanto aos projetos a serem desenvolvidos segundo a metodologia ágil, o papel do 
Product Owner e do Scrum Master será realizado pelo MPBA? Quantas horas diárias os Product Owners (ou 
usuários-chave) e Scrum Master dedicarão para atuação com as equipes?  
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RESPOSTA 8:  

• Em geral, o papel de Product Owner será realizado por um analista da equipe técnica do MPBA que, em 
regra, estará dedicado a um ou mais projetos em desenvolvimento na CONTRATADA. Não há previsão 
do papel de Scrum Master ser desempenhado pela equipe do MPBA. 

• Em regra, o contato da CONTRATADA será com o analista da equipe técnica do CONTRATANTE dedicado 
ao projeto ou com o respectivo líder de projeto responsável. 

 
 
2) EMPRESA PORTFÓLIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 10.889.470/0001-01 . 
 
QUESTIONAMENTO 1: Entendemos que por trata-se de contratação de serviços no modelo "FÁBRICA DE 
SOFTWARE", sem dedicação exclusiva, sob demanda da CONTRATANTE, OU SEJA, SEM GARANTIA DE 
CONSUMAÇÃO MÍNIMA MENSAL, a contratada não precisará, no momento da habilitação, nominar equipe 
técnica, conforme MODELO VIII, pois a composição da equipe, quantidade e sua qualificação dependerá das OS 
emitidas pela CONTRATANTE. Compreendemos que no momento da habilitação, bastará o envio da declaração 
(MODELO VIII), sem a necessidade de nominar a equipe. Importante salientar que a jurisprudência do TCU é 
pacífica nesse sentido que a Administração possa, em face de justificativa técnica, definir a composição mínima 
da equipe técnica responsável pela execução do serviço, não é válido exigir que as licitantes apresentem relação 
nominal dos membros que compõem essa equipe, nem que comprovem o vínculo profissional entre eles, 
bastando, na fase de habilitação, a apresentação de declaração formal do próprio licitante de que dispõe do 
pessoal técnico adequado para atender as condições do edital e executar regularmente o objeto, o que deverá 
ser efetivamente comprovado pela empresa vencedora da licitação. Está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 1: Não está correto o entendimento. Deverá ser apresentada a declaração nos moldes do ANEXO II – 
MODELO VIII, subscrita por representante legal da empresa devidamente qualificado para tanto, documento 
este que deverá conter, minimamente, todos os dados exigidos na cláusula 4.3, item C, especialmente aqueles 
indicados nos subitens c.1.1 e c.1.2. 
 
Neste sentido, observamos que a exigência em questão possui guarida na legislação estadual aplicável às 
licitações públicas, notadamente a Lei 9.433/2005 em seu art. 101, III c/c §6º, constando neste último, inclusive, 
a possibilidade de exigência de relação explícita de pessoal técnico especializado, considerado essencial ao 
objeto da licitação, tal qual é exigido no edital. 
 
Isto porque a declaração exigida para fins licitatórios contempla, tão somente, o rol de perfis profissionais 
entendidos como equipe técnica mínima exigida desde o início da contratação, independentemente da 
quantidade de Ordens de Serviço emitidas, o que contraria o quanto indicado no questionamento. 
 
Por fim, observamos que, diferentemente do quanto apontado no questionamento, a jurisprudência do TCU é 
pacífica no que se refere às recomendações de que a Administração não imponha ônus prévios e indevidos a 
licitantes, como condição de participação destas nos certames licitatórios, especialmente no que se refere à 
exigência de contratação prévia de profissionais (em fase licitatória) ou de comprovação inequívoca e 
permanente de vínculo destes, hipóteses estas não previstas no instrumento convocatório. 
 
Ademais, a título exemplificativo, o Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº. 2017/2013-Plenário, considerou 
irregular a não inclusão, no edital, de cláusula com exigência de apresentação da relação explícita e declaração 
formal de disponibilidade das instalações, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados 
essenciais para o cumprimento do objeto da licitação. 
 
Por derradeiro, frisa-se que durante a execução contratual é possível, inclusive, a substituição dos profissionais 
indicados, desde que haja o Ministério Público seja informado e os novos profissionais possuam igual ou superior 
qualificação. 
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3) STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A, CNPJ 58.069.360/0001-20. 
  
QUESTIONAMENTO 1:  Conforme APENSO IV ao Termo de Referência - Relação de sistemas e tamanho funcional:  
Questionamento: Qual o entendimento para o termo “candidato”? E, se considerarmos os únicos valores 
“confirmados” teríamos 57600 PF e não os 10000 conforme estimado para o item de sustentação, sendo assim 
devemos considerar apenas 57600. Está correto nosso entendimento? 
 

RESPOSTA 1: O termo candidato indica que o respectivo sistema poderá ser mantido através do serviço de 
Manutenção sob a Forma de Sustentação.  
 
QUESTIONAMENTO 2:  E, se considerarmos os únicos valores “confirmados” teríamos 57600 PF e não os 10000 
conforme estimado para o item de sustentação, sendo assim devemos considerar apenas 57600. Está correto 
nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 2: O entendimento não está correto. Conforme especificado no apenso supracitado, a coluna 
Sustentação indica quais os sistemas estão com previsão confirmada ou estimada para serem mantidos através 
do serviço de Manutenção sob a Forma de Sustentação. Aqueles que estão marcados como "confirmados", indica 
que possuem a previsão entrarem no serviço de Sustentação no início da execução do contrato, contudo 
qualquer outro sistema marcado como "candidato" poderá também ser incluído neste serviço durante a vigência 
do contrato.  
 
Ademais, ressalta-se que a estimativa de 100.000 PFS visa garantir a inclusão de novos sistemas no serviço de 
Sustentação, bem como o aumento do tamanho funcional dos sistemas mantidos que naturalmente ocorrerá 
durante a vigência do contrato. 
 
QUESTIONAMENTO 3:  Conforme item 11 do Edital: Questionamento: De acordo com o horário previsto de 
atendimento para plantão e sobreaviso, teria algum histórico de chamados com o TMA? 

 
RESPOSTA 3: Infelizmente não, pois é a primeira vez que este serviço está sendo contratado.  
 
Contudo, destaca-se que dada a prioridade e criticidade do sistema atendido pelo Plantão, o prazo para 
atendimento previsto no item 11.5.6.1 do APENSO I - Especificações Técnicas Detalhadas (ETD) deverá ser 
rigorosamente observado. 
 
QUESTIONAMENTO 4:  Conforme Seção II do Edital: Questionamento: O coordenador técnico (preposto) ele 
pode ser um membro da equipe? 

 
RESPOSTA 4: Conforme definido no item 4.6 do APENSO I - Especificações Técnicas Detalhadas (ETD), o 
Coordenador Técnico deve ser um profissional distinto daquele que exercerá o papel de Gerente de Projetos.  
 
Apesar desta ser a única restrição de acúmulo de papeis definida para os papeis de Preposto e Gerente de 
Projeto, além de não poderem estar alocados a outros contratos, recomenda-se que tanto o Preposto quanto o 
Gerente de Projetos não acumulem papéis de um membro da equipe técnica, visando garantir a qualidade dos 
serviços e observância dos prazos estabelecidos durante a administração e execução dos serviços contratados.  
 
Não obstante, ressalta-se que todos os indicadores previstos no APENSO II - Níveis Mínimos de Serviços serão 
rigorosamente observados e, quando necessário, glosas serão aplicadas nos faturamentos. 
 
 
4) AVANSYS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 04.181.950/0001-10. 
  
QUESTIONAMENTO 1:  Na página 13, item 5. e subitens 5.1 e 5.2 definem a forma de apresentação dos 
documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira. Especialmente em relação ao subitem item 5.2, 
entendemos que os documentos de profissionais (certificados) devem ser apresentados com tradução 

mailto:licitacao@mpba.mp.br


 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Coordenação de Licitações do Ministério Público do Estado da Bahia. E-mail: licitacao@mpba.mp.br 

Página 5 de 8 

 

juramentada, porém não necessitam ser consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos. Está 
correto o nosso entendimento? 

  
RESPOSTA 1: O entendimento não está correto. Para fins de esclarecimento acerca deste ponto, primeiramente, 
observamos que, em consequência das alterações que ensejaram a republicação do edital, tem-se que as 
documentações relativas às certificações devem ser apresentadas somente após a formalização do contrato, e 
não mais em sede de habilitação. Deste modo, verifica-se não mais existir a alínea “c.2.3” do item 4.3, o que 
enseja a perda do objeto da mencionada cláusula 5.2 da Parte III do edital. 
 
Feita tal consideração, observamos que, quando solicitadas, as certificações cujos diplomas/títulos/certificados 
estejam em língua estrangeira poderão ser apresentadas sob duas formas: 
 

a) Somente através de cópia autenticada em cartório (ou cópia simples acompanhada de declaração de 
autenticidade, caso ainda vigente o Ato Normativo nº 08/2020), na hipótese de a certificação ser 
fornecida por instituto internacionalmente conhecido e acreditado; 
 

b) Através de através de cópia acompanhada de tradução juramentada e consularizada ou registrada em 
cartório de títulos e documentos, na hipótese de a certificação não ser fornecida por instituto 
internacionalmente conhecido e acreditado; 

 
QUESTIONAMENTO 2:  Na página 22, subseção V, item 36.3, entendemos que por motivo justificado e aceito 
pela administração, no caso o estado de calamidade  pública decorrente da COVID-19, os documentos que serão 
encaminhados por e-mail pela licitante melhor classificada após a fase de lances do pregão eletrônico, poderão 
ser enviados em cópia simples, ou assinatura digital, ou autenticação em cartório, desde que a licitante apresente 
a declaração de autenticidade, conforme modelo disponibilizado no edital e documentos de identificação do 
representante legal da empresa, devendo os  originais serem apresentados após a declaração de vencedor, com 
suas respectivas assinaturas originais e autenticações em cartório, quando for o caso. Está correto o nosso 
entendimento? 

  
RESPOSTA 2: O entendimento não está correto. Durante o estado de calamidade pública, e consequente vigência 
do Ato Normativo nº 08/2020, as licitantes que apresentarem os documentos conforme item 36.2 e 36.3 (ou 
seja, com uso de assinatura digital, autenticação em cartório digital ou cópias simples acompanhadas de 
declaração de autenticidade e cópia de documento de identificação do subscritor) estarão dispensadas do envio 
posterior em meio físico, salvo por solicitação expressa e específica do(a) pregoeiro(a) em contrário. 
 
QUESTIONAMENTO 3:  Na página 65, letra e) do item 3.4 foi suprimida da publicação a linha onde deveria estar 
descrito a certificação do Especialista em Contagem de Pontos de Função. Entendemos que esta certificação é a 
CFPS - Certified Function Point Specialist, emitida pelo IFPUG - (International Function Point Users Group. Está 
correto nosso entendimento? 

  
RESPOSTA 3: Sim, O entendimento está correto. Ressalta-se, ademais, que, de acordo com o APENSO I - 
Especificações Técnicas Detalhadas (ETD), item 3.3.8, letra b, da página 64 do edital, a certificação a ser 
apresentada deve estar válida.  
 
Salienta-se, conforme disponível no sítio da emissora desta certificação, 
<https://www.ifpug.org/certification/cfps-certification/?lang=pt>, o certificado CFPS é válido por três anos, a 
partir da data de aprovação no exame. 
 
QUESTIONAMENTO 4:  Analisando o Modelo VIII – Declaração Formal de Disponibilidade da Equipe Técnica, 
entendemos que para os perfis de Gerente de Projetos e Especialista em Contagem de Pontos de Função, devem 
ser apesentados juntamente com a declaração e os demais documentos de habilitação, as certificações dos 
profissionais designados para essas funções. Está correto? 
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RESPOSTA 4: O entendimento não está correto. Para fins licitatórios, a declaração de disponibilidade de equipe 
técnica deverá ser apresentada isoladamente, de modo que não necessitará ser apresentada em conjunto com 
outras documentações, inclusive certificações.  
 
Sendo assim, conforme esclarecido no questionamento 1 desta empresa, as documentações relativas às 
certificações devem ser apresentadas somente após a formalização do contrato, oportunidade em que deverão 
comprovar o quanto declarado pela licitante, sob pena de configuração/aplicação das penalidades legais e 
administrativas cabíveis. 
 

 

5) RESOURCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA, CNPJ 04.947.601/0001-67. 
 
QUESTIONAMENTO 1:  Conforme item 36.2 os documentos de habilitação precisariam ser entregues 
autenticados, porém diante da epidemia e acesso restrito aos cartórios é possível entregar em cópia simples? 

 
RESPOSTA 1: Conforme definido no item questionado, o envio dos documentos deverá ocorrer, via de regra, 
pelas formas ali definidas (subitens “a” a “c.1”).  
 
Entretanto, durante o período de calamidade pública decorrente da COVID-19 (em que esteja vigente o Ato 
Normativo nº 08/2020 – PGJ), e mediante motivo justificado e aceito pela Administração, será admitido o envio 
de cópias simples, desde que respeitados os termos e condições do item 36.3, e resguardada a faculdade do(a) 
pregoeiro(a) prevista no item 36.4. 
 

QUESTIONAMENTO 2: “14.3.1 Os serviços desta contratação serão mensurados, via de regra, por meio da 
técnica de Análise de Pontos de Função – APF;”. Entendemos que as atividades mencionadas para um 
Administrador de Banco de Dados serão relacionadas a um serviço fixo. No entanto, o Edital coloca as atividades 
desse perfil como intervenção adaptativa. Como seria essa contagem em Ponto de Função? 

 
RESPOSTA 2: De acordo com o APENSO I - Especificações Técnicas Detalhadas (ETD), item 3.3.6.1, o 
Administrador de Banco de Dados será responsável pela criação, atualização e manutenção do ambiente de 
banco de dados da CONTRATADA, bem como apoiar a equipe da própria CONTRATADA na realização de qualquer 
intervenção de banco dados em seu ambiente, de modo que, para estes casos não estará relacionada a um 
serviço a ser remunerado pelo CONTRATANTE. Caso a equipe técnica do CONTRATANTE necessite de apoio do 
Administrador de Banco de Dados da CONTRATADA para atuação em alguma demanda no banco de dados do 
CONTRATANTE, a forma de mensurar e remunerar dependerá da Ordem de Serviço - OS associada. Ser for uma 
OS de Desenvolvimento, a demanda estaria sendo contemplada pela previsão de atuação nas fases de 
Homologação e Implantação. Se for uma OS de Manutenção sob Demanda, a atividade seria mensurada e 
remunerada em Ponto de Função ou em conformidade com o item 14.4 do mesmo apenso, demandas não 
mensuráveis por PF. Com relação às atividades de intervenção adaptativa, conforme definida pelo item 2.5.3 do 
apenso supracitado, manutenção adaptativa tecnológica, estas consistem na alteração do sistema para adaptá-
lo às mudanças do ambiente computacional e serão mensuradas em Ponto de Função ou em conformidade com 
o item 14.4 citado anteriormente. 
 

6) META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA S/A, CNPJ 93.655.173/0001-29.  

 
QUESTIONAMENTO 1:  No tocante à alínea “a.1.3” do subitem “4.3” da Parte III do Edital e considerando que a 
alínea “a.1.4” estabelece critério de conversão apenas para pontos de função, questiona-se: qual o fator de 
conversão para os pontos de função sustentados? 

 
RESPOSTA 1: Considerando que o PFS se refere ao valor a ser faturado para um sistema em sustentação com 
base no seu tamanho funcional em Ponto de Função (PF), será aplicado o mesmo critério de conversão definido 
na alínea a.1.4. 
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QUESTIONAMENTO 2: Ainda no tocante à alínea “a.1.3” do subitem “4.3” da Parte III do Edital, como serão 
aferidos os tamanhos dos sistemas sustentados? Será efetuada diligência para fins de averiguação? 

 
RESPOSTA 2: Todas as informações exigidas para a comprovação da habilitação técnica, inclusive os tamanhos 
dos sistemas sustentados, deverão constar no(s) atestado(s) apresentado ou em documentação complementar, 
conforme definido na alínea a.1.6 do subitem 4.3 do edital. Caso seja identificada a ausência de alguma 
informação em documento apresentado, via de regra, será solicitado que a licitante diligencie a complementação 
de tal informação, em prazo definido pelo(a) pregoeiro(a).  
 
Observa-se, neste sentido, que não será cabível a realização de diligência para suprir a ausência de apresentação 
de documentação exigida em edital, na forma e/ou no prazo exigido, conforme item 28.1 da PARTE IV do edital. 
 
Ademais, destaca-se que a previsão de diligência por parte do CONTRATANTE, conforme definido na alínea a.2 
do supracitado item 4.3, tem por objetivo precípuo a diligência pela Administração, a critério desta, para 
verificação da autenticidade do conteúdo e da execução satisfatória de objeto compatível com as características 
do objeto licitado. 
 
QUESTIONAMENTO 3:  Entendemos que a obrigatoriedade de atendimento aos requisitos do subitem 36 da 
Subseção V quanto à autenticação dos documentos em cartório digital somente incidirá junto à licitante 
vencedora, que terá prazo hábil para providenciar os documentos em atenção a esta exigência. Está correto o 
entendimento? 

 
RESPOSTA 3: O entendimento está parcialmente correto. O atendimento dos requisitos indicados no item 36 
deverá se dar pela licitante cuja documentação remetida por e-mail tenha sido validada pelo MPBA, como 
condição para que a mesma seja declarada vencedora. Esclarece-se:  
 
Em resultado à análise combinada dos itens 20 a 38 da PARTE IV do edital, tem-se que: 
 

a) Ao final da disputa de lances, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá enviar 
ao e-mail licitacao@mpba.mp.br, no prazo definido no item 21, as documentações exigidas no art. 20. 
Estas poderão estar em cópias simples (sejam cópias somente dos originais ou dos originais 
autenticados presencialmente em cartório) ou em arquivos com assinatura e/ou autenticação digital 
(conforme o caso). 

b) Uma vez validada integralmente a documentação remetida por e-mail, o(a) pregoeiro(a) informará o 
resultado via sistema, e convocará a licitante para envio das mesmas documentações anteriormente 
remetidas, entretanto adequadas às regras do item 36.2 ou às regras do item 36.3, salvo se a 
documentação já tiver sido originalmente enviada de acordo com o item 36.2 (hipótese que não será 
necessário o reenvio). 

c) Para atendimento ao item “b” acima, o(a) pregoeiro(a) sinalizará para a licitante o prazo para envio 
eletrônico das documentações, seja conforme o item 36.2 ou conforme o item 36.3 (alternativa à 
escolha da licitante, desde que obedecidos os requisitos do edital). 

d) Excepcionalmente, e a critério do(a) pregoeiro(a), poderá ser exigido da licitante o envio da 
documentação em meio físico, conforme item 36.4 e 38. Nesta hipótese, também haverá a estipulação 
de prazo pelo(a) pregoeiro(a). 

 
7) DATAINFO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., CNPJ 05.085.461/0001-28. 
 
QUESTIONAMENTO 1:  “15.3 O acionamento do serviço se dará por Ordem de Serviço e a sua remuneração será 
calculada considerando o valor fixo equivalente a 02 (dois) pontos de função ou o valor equivalente a 3% (três 
por cento) da quantidade estimativa de pontos de função relativos à solução diagnosticada, se este for maior 
que os 2 (dois) pontos de função fixo;”. Gentileza informar memória de cálculo que resultou no percentual acima. 
 
RESPOSTA 1: O item 15.3 citado no questionamento refere-se à remuneração do serviço de Planejamento, 
definido no APENSO I - Especificações Técnicas Detalhadas (ETD), itens 2.2 e 6. A forma de remuneração deste 
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serviço foi definida com base no histórico do contratante de esforço para realizar tal atividade, não confundindo-
a com a atividade de Levantamento e Especificação da fase de Requisito que está contemplada pelo serviço de 
Documentação, vide itens 2.3 e 7 do mesmo apenso.  
 
O serviço de Planejamento, conforme item 2.2, visa tão-somente compreender os conceitos básicos relacionados 
à área de negócio, as necessidades que justificam o desenvolvimento de um software, os principais requisitos e 
macros objetivos a serem cumpridos, atividade esta que, em geral, demandará uma ou duas reuniões com 
duração de até 4 horas com a área gestora responsável, e terá como principais entregáveis: a Ata de Reunião, o 
Documento de Visão, a Lista de Risco e a Planilha de Contagem Estimada em Pontos de Função.  
 
Baseado no histórico do Contratante, que normalmente realiza esta atividade, o esforço necessário de 
documentação dos artefatos exigidos neste serviço é de aproximadamente 20 horas. Ademais, ressalta-se que a 
regra definida no item supracitado foi aplicada no último contrato deste MPBA de objeto similar, que teve 
vigência no período de 29/01/2018 a 28/01/2020, e seguiu modelo de negócio definido em diversas licitações 
pelo Ministério do Planejamento (atual Ministério da Economia), por entendê-lo como boa prática aderente às 
necessidades deste órgão. 
Neste sentido, justifica-se a observância de modelos do Ministério supra referido conquanto órgão central 
gerenciador do SISP (Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação), o qual é responsável 
por organizar a operação, controle, supervisão e coordenação dos recursos de tecnologia da informação da 
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal. 
 
Tal modelo de negócio foi observado em outros editais e contratos com a Administração Pública, conforme 
exemplos referenciados abaixo: 
 

1. Contrato nº 16/2019 da COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS com vigência 06/09/2019 A 05/03/2022, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 3/2019. 
2. Pregão Eletrônico do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Nº 02/2018 para Registro de 
Preço para contratação de serviços de Tecnologia da Informação. A partir da Ata de Registro Preço, os 
seguintes contratos foram celebrados com a Administração Pública: 
a. ICMBio, Contrato nº 75/2018, vigência - 10/12/2019 a 10/12/2020 
b. ANCICE Contrato nº 011/2019, vigência 06/06/2019 a 06/06/2020 
c. FUNDACENTRO, Contrato nº 02/2019, vigência 03/06/2019 a 02/06/2020 
d. CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica, contrato nº 017/2019, vigência - 05/06/2019 
05/06/2020; 
e. Funpresp, contrato nº 07/2019, vigência 30/05/2019 a 29/05/2020 
f. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, contrato nº 28/2018, vigência - 01/08/2018 a 
31/07/2019 

 
QUESTIONAMENTO 2:  Quanto ao local de execução dos itens, será nas instalações do MPBA ou pode ser nas 
instalações da fábrica da contratada? 

 
RESPOSTA 2: Conforme definido no APENSO I - Especificações Técnicas Detalhadas (ETD), item 4.4, os serviços 
contratados deverão ser obrigatoriamente executados fora das dependências do CONTRATANTE, de modo que 
não haverá qualquer alocação contínua de mão de obra residente nas dependências deste em razão do contrato. 
Contudo, é importante ressaltar que algumas atividades demandam a presença de um colaborador da 
CONTRATADA, tais como: participação de reuniões técnicas ou gerenciais, levantamento de requisitos, 
montagem de ambiente de teste, investigação de problemas no ambiente do CONTRATANTE, investigação de 
erros em produção, dentre outros. Não obstante, ressalta-se ainda que a qualquer tempo um representante da 
equipe técnica da CONTRATADA poderá ser convocado a comparecer nas instalações do CONTRATANTE e, nestes 
casos, deverá ser observado o item 4.4.2 e subitem do apenso supracitado.     
 
OBSERVAÇÃO GERAL: RESPOSTAS CONFORME ORIENTAÇÃO TÉCNICA DA COORDENAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DA DTI/MPBA. 
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