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RESPOSTAS/ESCLARECIMENTOS 

 

 

1) Em relação à qualificação da equipe, o item 11.4 do Anexo I – Termo de Referência 

traz algumas definições de “nível sênior” e “nível pleno”. A redação é idêntica para 

os dois níveis, com exceção do tempo de experiência de atuação no mercado:  

 

“Entendemos que “profissional com comprovação de mais de X (xxx) anos de 

experiência de atuação no mercado de trabalho e que tenha desempenhado 

atividades compatíveis com o objeto do contrato descrito neste Termo de 

Referência”  

 

Dito isto, entendemos que: 

 

(i) A primeira parte da redação (“profissional com comprovação de mais de X 

(xxx) anos de experiência de atuação no mercado de trabalho”) será 

comprovada pelas licitantes através de apresentação de carteira de trabalho ou 

ficha de registro de empregado. Está correto nosso entendimento? 

 

RESPOSTA: A questão está devidamente esclarecida no item 11.2 do Termo de 

Referência. 

 

2) Considerando que:  

(i) A Cláusula Terceira da Minuta Contratual (Anexo IV) dispõe sobre o local da 

entrega e forma de recebimento do objeto ora licitado;  

(ii) Para fins de pagamento dos produtos/serviços, a Contratante deverá emitir 

aceite definitivo;  

(iii) O Edital e contrato estão sujeitos à Lei 8.666/93 e, portanto, devem seguir a 

sistemática de aceite prevista em tal lei;  

(iv) A importância e a relevância da sistemática de aceite dos produtos previstos no 

Edital;  

 

Perguntamos:  

a) Para fins de planejamento de suas propostas e atividades, as Proponentes devem 

considerar que o prazo de aceite da CONTRATANTE é de 10 (dez) dias úteis, conforme 

redação do item VI da Cláusula Terceira da Minuta Contratual (Anexo IV), correto?  
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b) Caso não haja a manifestação formal da Contratante no prazo informado acima, 

contados da data de entrega de cada produto ou relatório, reputar-se-á o aceite e/ou 

validação automática dos serviços contratados. Está correto tal entendimento?  

c) Caso a resposta à questão "b" seja negativa, favor informar o procedimento previsto 

para o processo de aprovação dos produtos, em especial quanto (i) aos prazos limite 

para aprovação desde o momento de sua entrega à Contratante, e (ii) às ações que 

serão tomadas caso estes prazos não sejam atendidos pela Contratante. 

 

RESPOSTA:  

a) Conforme disposto na minuta do contrato, a CONTRATANTE terá até 10 (dez) dias 

úteis para avaliar os produtos / relatórios entregues e emitir o aceite definitivo.  

b) Não; 

c) Quanto ao procedimento previsto: 

A contratante analisará o produto, em até 10 dias úteis depois realiza o aceite 

definitivo, podendo solicitar uma revisão em até 90 dias. Prevalece o previsto no 

Anexo IV da Cláusula Terceira, item VI da Minuta Contratual. 

 

3) No tocante aos documentos de habilitação, entendemos que a autenticação dos 

mesmos será exigida somente para a apresentação física, uma vez que o envio digital 

deve ser promovido em até 60 (sessenta) minutos após o fechamento da negociação e 

da aceitabilidade dos preços. Está correto nosso entendimento? 

 

RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto. 

 

4) Considerando que:  

a. O item 11.2 do Anexo I – Termo de Referência dispõe que a “comprovação dos 

vínculos de natureza permanente da EQUIPE MÍNIMA DE PROJETO far-se-á por meio 

da apresentação de:  

 

1. Cópia da Carteira de Trabalho: folha que contém assinatura e foto, e da folha que 

contém registro na empresa licitante; ou  

 

2. Cópia do registro do empregado: livro ou ficha autenticados ou por meio de sistema 

eletrônico; ou 

 

3. Contrato preliminar de trabalho (em via original ou cópia devidamente autenticada) 

que será principal caso a licitante seja declarada vencedora do certame; ou  
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4. Apresentação de contrato de trabalho: registrado em cartório com data anterior ao 

da entrega dos documentos da presente licitação; ou  

5. Dos documentos de constituição da empresa que comprovem ser, o membro da 

equipe, sócio ou diretor.”; (grifos nossos) 

 

Entendemos que:  

 

a) A Licitante deverá apresentar equipe profissional que mantenha com ela vínculo 

empregatício permanente, em data anterior ao dia marcado para a entrega da 

proposta, conforme Nota 2 do item 11.2 do Anexo I – Termo de Referência;  

 

b) O vínculo poderá ser comprovado tanto por meio da apresentação de: (i) cópia 

autenticada da CTPS do profissional, em especial das páginas que dispõem sobre o 

vínculo empregatício com a Licitante; ou (ii) cópia do contrato social da empresa, em 

caso de sócio; ou ainda (iii) Ficha de Registro de Empregado; em qualquer caso, 

reservada a prerrogativa de omissão das seguintes informações, por serem de 

natureza pessoal e confidencial: 

 

• Qualquer informação relacionada a valores recebidos pelo profissional e tributos 

associados; • Histórico de alteração salarial;  

• Cargo  

• Endereço;  

• Telefone;  

• Estado civil;  

• Filiação;  

• Documentos pessoais;  

• Dados bancários;  

• Nome dos dependentes;  

• Histórico de férias;  

• Contribuição sindical; e  

• Transferência entre empresas 

 

Favor confirmar nosso entendimento.  

 

RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto. 

 

5) No que refere-se a pagamento dos serviços prestados, de acordo com a cláusula 

quarta caput, item III e cláusula terceira item VI, entendemos que a verificação da nota 

fiscal pelo gestor será efetuada juntamente com os relatórios de produtos/serviços 
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entregues pela contratada, dentro do prazo de 10 dias para a emissão do aceite 

definitivo. Este entendimento está correto? Em caso negativo, qual o prazo e o 

procedimento que a contratante terá para efetuar a aprovação das notas fiscais? 

 

RESPOSTA: O pagamento do valor de cada produto dar-se-á em até 30 dias após o aceite 

definitivo pela CONTRATANTE, consoante com as condições de pagamento dispostas no Artigo 

40 da Lei nº 8.666/93.  

 

 

6) No tocante às obrigações de confidencialidade correlatas ao objeto ora licitado, 

corroborando com as cláusulas do Termo de Confidencialidade (Modelo 4 do Anexo 

III), entendemos que:  

 

i. A Contratada revelará as informações confidenciais apenas para os membros 

de sua organização necessários à condução dos serviços, requerendo destes 

que mantenham o caráter confidencial das mesmas e que, em razão disso, os 

membros da organização mundial da Contratada não serão considerados como 

terceiros, para fins de confidencialidade;  

ii. A Contratada poderá manter consigo cópia das informações e documentos, 

mesmo daqueles considerados confidenciais, necessários à comprovação da 

relação contratual entre as partes e dos serviços prestados, e/ou que tenham 

sido utilizados para consubstanciar eventuais serviços por ela prestados à 

Contratada em relação a este Projeto, mantendo-se, contudo, a 

confidencialidade das referidas informações;  

iii. Entendemos, por simetria, que as informações da Contratada receberão o 

mesmo tratamento de confidencialidade dedicado às informações da 

Contratante. Estão corretos os nossos entendimentos? 

Estão corretos os nossos entendimentos?  

 

RESPOSTA:  
i. Está correto o entendimento, somente membros da organização necessários à 

condução dos serviços;  
ii. Mantida a confidencialidade não há problemas em manter consigo cópias de 

documentos;  
iii. As informações são categorizadas conforme a legislação, em especial, a Lei de 

Acesso às Informações. Se as informações da contratada forem categorizadas 
como sigilosas deverão ser respeitadas pela Administração.  

  

7) É correto o entendimento de que o Termo de Confidencialidade (Modelo 4 do 

Anexo III) deve ser apresentado apenas pela licitante vencedora, na fase de assinatura 
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de contrato, conforme redação cristalina do item 11.5 do Anexo I – Termo de 

Referência?  

 

RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto. 

 

8) O item 9.4.3.1 do Edital dispõe que o profissional Gerente de Projeto deverá ter 

“formação superior, comprovada por meio de diploma (...), com título de Pós-

Graduação, respeitandose o disposto na letra c) do item 11.4 do Anexo I - Termo de 

Referência.”  

No entanto, a letra c) do item 11.4 não traz a definição de pós graduação. Acreditamos 

ter ocorrido um erro de indicação, e a letra correta deveria ser a letra d).  

Favor esclarecer se esse entendimento está correto.  

 

RESPOSTA: Houve um erro material. Portanto onde se lê letra “d”, leia-se letra “c”: pós-

graduação. 

 

9) Entendemos que não fazem parte do escopo do projeto quaisquer análises / 

interpretações legais, regulatórias, fiscais ou contábeis, nem a identificação de riscos, 

desenho, documentação e teste de controles relacionados ao Ato Sarbanes-Oxley ou 

qualquer outro ato regulatório nacional ou internacional. Favor confirmar. 

 

RESPOSTA: As interpretações legais, regulatórias, identificação de riscos e documentação 

fazem parte do escopo do projeto. Os demais itens deverão ser analisados pontualmente. 

 

10) Em atenção à garantia dos serviços:  

(a) Entendemos que o prazo de garantia dos serviços se dará de acordo com o item VIII 

da Cláusula 3ª (Terceira) da Minuta de Contrato (Anexo IV);  

(b) Em caso negativo, qual o prazo de garantia dos serviços, a ser considerado após 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo de cada produto?  

(c) após o prazo indicado na resposta (a), contado após a emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo de cada produto objeto do Contrato, considerando o prazo de 
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garantia, finda a responsabilidade da Contratada perante a Contratante, em relação 

àquele produto?  

 

RESPOSTA:  

a) Manifestamo-nos pelo entendimento correto; 

b) Mantém os 90 (noventa) dias; 

c) Manifestamo-nos pelo entendimento correto. 

 

11) Considerando que:  

(i) a Cláusula 3ª (terceira), item VIII, a), da Minuta de Contrato (Anexo IV) prevê que 

“caso haja erros ou falhas detectadas pela CONTRATANTE, esta deverá comunicar à 

CONTRATADA por escrito. Esta deverá promover a imediata correção, conforme 

indicações relatadas pela CONTRATANTE, respeitando-se o disposto no item V em sua 

totalidade”; (grifos nossos)  

(ii) a falta de razoabilidade da expressão “imediata”; Sugerimos que as Partes acordem 

sobre um prazo razoável para a realização da correção.  

 

RESPOSTA: Inicialmente, fica mantido o texto da minuta do contrato, previsto na Cláusula 

Terceira, na qual solicita “promover a imediata correção”. 

 

12) Considerando que a Cláusula Décima Segunda da Minuta de Contrato (Anexo IV) 

prevê a transferência da propriedade intelectual dos produtos/serviços a serem 

gerados/prestados pela Contratada, entendemos que:  

i. A propriedade dos produtos e documentos gerados pela Contratada na execução 

deste Contrato serão de propriedade da Contratante;  

ii. Consoante a legislação aplicável, toda propriedade intelectual desenvolvida pela 

empresa vencedora anteriormente à celebração do contrato, mesmo que venha a ser 

relacionada ao projeto, constitui propriedade intelectual exclusiva da licitante 

vencedora; 

iii. Toda a propriedade intelectual (incluindo, mas não se limitando a patentes, direitos 

autorais, metodologias, técnicas, ""know-how"" e programas de computador) 
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desenvolvida pela Contratada anteriormente à celebração do contrato, relacionado ou 

não ao projeto, constitui propriedade exclusiva da Contratada.  

Estão corretos tais entendimentos? 

 

RESPOSTA: Transcrevemos infra o posicionamento jurídico exarado na Nota Jurídica nº 
158/2018:  
 

“Aplica-se, nesse caso, o artigo 111 da Lei de Licitações: 

Art. 111. A Administração só poderá contratar, pagar, premiar ou receber 
projeto ou serviço técnico especializado desde que o autor ceda os direitos 
patrimoniais a ele relativos e a Administração possa utilizá-lo de acordo com o 
previsto no regulamento de concurso ou no ajuste para sua elaboração.  
Parágrafo único. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter 

tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o 

fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação 

pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte 

físico de qualquer natureza e aplicação da obra. 

Este dispositivo legal deve ser interpretado em consonância à Lei 9609, de 1998, que trata 

dos programas de computador: 

Art. 4º Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao 

empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao 

programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de 

contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e 

desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço 

ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos 

encargos concernentes a esses vínculos. 

Segue-se a linha da jurisprudência: 

Apelação cível. Ação condenatória. Direito autoral. Programa de 
informática. Matéria de fato. Caso concreto. Análise da prova. Correta 
valoração do conjunto probatório na fundamentação da sentença. 
Conclusão no sentido que os programas de informática foram 
desenvolvidos sob encomenda para as empresas apeladas. Logo, como não 
houve disposição nos contratos em sentido contrário, é dos contratantes 
do serviço de desenvolvimento a titularidade dos programas. Aplica-se, 
com isso, o disposto no art. 4º da Lei n.9.609/98, que assim determina. 
Recurso não provido.  
(Apelação Cível Nº 70050795517, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 21/03/2013) 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

 

Lado outro, se o produto for gerado sem relação com o contrato, ou melhor, não tiver sido 

criado para ele, remunerado por ele, enfim, não tiver utilizado recursos, de modo geral, do 

contratante, assim, o §2º do art. 4º: 

§ 2º Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou 

servidor os direitos concernentes a programa de computador gerado sem 

relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo 

estatutário, e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos 

industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do 

empregador, da empresa ou entidade com a qual o empregador mantenha 

contrato de prestação de serviços ou assemelhados, do contratante de 

serviços ou órgão público. 

No mesmo contexto, a questão das derivações autorizadas, confira o art. 5º: 

Art. 5º Os direitos sobre as derivações autorizadas pelo titular dos direitos de 

programa de computador, inclusive sua exploração econômica, pertencerão à 

pessoa autorizada que as fizer, salvo estipulação contratual em contrário. 

Enfim, em resposta à empresa, deverão ser observados o art. 111 da Lei 8666, de 1993, e 

quanto aos programas de computador desenvolvidos o art. 4º, e seus parágrafos, bem 

como, se for o caso, o art. 5º da Lei 9609, de 1998.” 

 

13) Diante da previsão do período randômico, há de se considerar que, na modalidade 

eletrônica de disputa, alguns licitantes utilizam de dispositivo automatizado, o qual 

executa a inserção instantânea da oferta de lances. Com efeito, a manobra robótica 

consiste no lançamento imediato do lance, a fim de frustrar a oferta anterior numa 

fração de tempo humanamente inalcançável.  

Digno de nota o voto do eminente Relator no Acórdão nº 1647/2010 – Plenário TCU, 

no qual versa sobre esse tipo de prática, a saber:  

“... c) ciente dessa probabilidade, que pode chegar a ser maior que 70%, o licitante 

usuário do robô pode simplesmente cobrir os lances dos concorrentes por alguns reais 

ou apenas centavos, não representando, portanto, vantagem de cunho econômico 

para a Administração (...) a utilização de software de lançamento automático de lances 

(robôs) confere vantagem competitiva aos fornecedores que detêm a tecnologia em 

questão sobre os demais licitantes”.  

Igualmente, a Comunicação do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, 

em 10/02/2011, já apontava que: 
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“Tecnologia permite impedir a ação de programas automatizados de envio de lances 

no portal de pregão eletrônico do Governo Federal. Desde o último dia 31 de janeiro, a 

entrada desses robôs de lances (ou ""bots"", como também são conhecidos no jargão 

da informática) está bloqueada, graças ao trabalho do Serpro. A empresa foi 

contratada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) para a 

manutenção do portal e do Siasg, Sistema Integrado de Administração de Serviços 

Gerais, que realiza a gestão de, entre outras coisas, licitações e contratos.”  

Diante do narrado, entendemos que não será permitido o uso de “robôs” nessa 

disputa. Está correto o entendimento? Caso constatada a utilização de “robôs” por 

alguma licitante, pelo intervalo de tempo dos lances, por exemplo, é correto o 

entendimento de que a mesma será desclassificada?  

 

RESPOSTA: O “Portal de compras MG” não possui tecnologia que identifique a tentativa 

de uso de programas automatizados de envio de lances. Inobstante, atualmente o sistema 

tem proteção contra o uso dos “robôs” no momento do registro de cada lance, por 

exemplo, por meio da aplicação do teste “CAPTCHA” (Completely Automated Public Turing 

Test to Tell Computers and Humans Apart – tradução livre: “teste de Turing público 

completamente automatizado para diferenciação entre computadores e humanos”). 

 

14) O Edital traz disposição sobre visita técnica facultativa, conforme redação do item 

5.2 do Anexo I – Termo de Referência e, em licitações públicas, geralmente os 

instrumentos convocatórios trazem uma declaração alternativa à visita (declarando 

basicamente que assume a responsabilidade em prestar o futuro serviço).  

Ocorre que o presente Edital não traz uma declaração alternativa para a visita técnica 

facultativa. Entendemos que diante desta ausência nenhuma outra declaração será 

exigida na documentação de habilitação do licitante que optar em não realizar a visita 

técnica. Está correto o entendimento? 

 

RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto. 

 

15) Os itens 9.2.2 e 9.2.3 do Edital, ao tratarem da documentação de regularidade 

fiscal e trabalhista que deve ser comprovada pelas licitantes, trazem redação 

indicando, numa leitura incauta, que os documentos seriam os da “sede” da empresa, 

ou seja, da matriz.  
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No entanto, conforme redação cristalina do item 9.6.4 do Edital, c/c leitura sistemática 

e finalística do instrumento convocatório, entendemos que figurando-se o fornecedor 

como filial da empresa, todos os documentos deverão estar em nome desta filial (e 

não da matriz), inclusive a apresentação do CRC – Certificado de Registro Cadastral, o 

qual é permitido ser apresentado como substituto dos documentos dele constate 

(redação cristalina do item 9.6.1 do Edital).  

Está correto nosso entendimento?  

 

RESPOSTA: Sim, está correto o entendimento.  
9.6.4. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão 
estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da 
matriz.  
 
Manifestação do Tribunal de Contas da União sobre o tema:  
 
“[Relatório]  
 
14. Acrescente-se que, se a matriz participa da licitação, todos os documentos de regularidade 
fiscal devem ser apresentados em seu nome e de acordo com o seu CNPJ. Ao contrário, se a 
filial é que participa da licitação, todos os documentos de regularidade fiscal devem ser 
apresentados em seu nome e de acordo com o seu próprio CNPJ. 
15. Destaca-se, ainda, que há certos tributos, especialmente em relação ao INSS e ao FGTS, 
cuja arrecadação pode ser feita de forma centralizada, abrangendo, portanto, matriz e 
filiais. Se assim o for, tais certidões, mesmo as apresentadas pelas filiais, são expedidas em 
nome da matriz, sem que nisto haja qualquer ilegalidade.  
 
[…]  
 
20. Pelo exposto, tanto a matriz, quanto à filial, podem participar de licitação e uma ou 
outra pode realizar o fornecimento, haja vista tratar-se da mesma pessoa jurídica. Atente-se, 
todavia, para a regularidade fiscal da empresa que fornecerá o objeto do contrato, a fim de 
verificar a cumprimento dos requisitos de habilitação.  
 
21. Caso comum, por força da necessidade de comprovação da regularidade fiscal, prevista no 
inciso IV do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, é o de diversas empresas (filiais) 
apresentarem, para esse fim, documentos emitidos sob o CNPJ de suas matrizes, em razão de 
suas certidões estarem vencidas. Desse modo, alegam serem válidas tais certidões, uma vez 
que o recolhimento dos tributos e das contribuições federais é realizado de forma centralizada 
pela matriz, abrangendo, portanto, suas filiais.” (TCU. Acórdão nº 3056/2008 – Plenário. Min. 
Rel. Benjamin Zymler. Julgado em 10/12/2008.) 
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16) Considerando o disposto no item 11.2, do Anexo I, entendemos que a garantia de 

neutralidade e independência com relação a equipe de verificadores independentes 

tem por objetivo afastar da composição das equipes ex-empregados da Concessionária 

considerando o prazo de 24 meses da publicação do edital. Não há, portanto, nenhum 

impedimento de que a equipe de verificadores tenha tido algum tipo de 

relacionamento indireto com a Concessionária em trabalhos anteriores, tais como na 

verificação de desempenho de contrato análogo. Este entendimento está correto?  

 

RESPOSTA: Permanece a indicação contida no item 11.2 do Anexo I, restringindo qualquer 

relacionamento profissional com a Concessionária nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, 

considerando que o Verificador Independente não possui relação profissional com a 

Concessionária. 

 

17) Entendemos que as penalidades decorrentes desta contratação estão 

regulamentadas pelo Decreto Estadual n° 45.902/12, sendo que as moratórias serão 

aplicadas considerando os dias em atraso pela contratada conforme item 16 do edital 

e não fração de horas conforme previsto na cláusula oitava da minuta de contrato no 

Anexo IV. Este entendimento está correto? 

 

RESPOSTA: Permanece o entendimento do item 16.3.2.1 do Edital: “0,3% (três décimos por 

cento) por dia.” 

 

18) Considerando:  

(i) que o artigo 38 do Decreto Estadual n° 45.902/12 o prevê as multas por 

inadimplemento da Contratada;  

(ii) que a cláusula oitava da minuta contratual anexa ao edital prescreve a penalidade 

máxima de 30% do valor do contrato em caso de inexecução total;  

(ii) a importância de estabelecimento de um teto máximo para aplicação de multas 

durante a vigência do Contrato, em razão do princípio da razoabilidade;  

Entendemos que a totalidade das multas aplicadas ao longo do Contrato não 

excederão a 30% (trinta por cento) do valor do Instrumento Contratual. Este 

entendimento está correto? 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

 

RESPOSTA: Prevalece a disposição do Decreto, a sanção máxima será de 20%, conforme texto 

editalício. 

 

 19) Considerando que o termo de confidencialidade disposto no Anexo III, modelo 4, 

não contempla a previsão de um prazo limite de observância às obrigações de 

confidencialidade, entendemos que do final da vigência do contrato, deverá ser 

observado o prazo de 5 (cinco) anos para cumprimento de tais obrigações pelas Partes. 

Favor confirmar nosso entendimento. 

 

RESPOSTA: Não confirmamos o entendimento. O termo de Confidencialidade não prevê 

obrigação de caráter perpétuo. A vigência do Termo de Confidencialidade para cada 

informação, no que couber, será de acordo com a legislação vigente, qual seja, a Lei Federal nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011 e o Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012. 

Os documentos, dados e informações do contrato poderão ser classificados nos termos dos 

arts. 23 e 24 da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, sem prejuízo das demais hipóteses 

legais de sigilo e de segredo de justiça. 

 

20) O item 9.4.1 do Edital traz como exigência para a habilitação da licitante no que 

tange a qualificação técnica, a apresentação de atestados de desempenho anterior 

que comprovem a realização de serviços compatíveis com o objeto da presente 

licitação.  

Considerando que o serviço está relacionado à execução de aferição de indicadores de 

qualidade e desempenho em um complexo prisional, se faz importante levar em 

consideração:  

• As características do tipo de serviço, que envolvem a avalição de qualidade de 

infraestrutura mantida e prestação de serviços,  

• O local de execução, que se trata de uma estrutura com área de grandes dimensões. 

Neste sentido, entendemos que, para comprovar a capacidade da correta execução da 

função principal do contrato, para fins de comprovação de sua qualificação técnica nos 

termos do item 9.4.1 e seguintes do Edital, a licitante, deverá apresentar atestados de 

desempenho anterior, comprovando a realização de serviços de verificador 

independente, com foco em atividades relativas à gestão penal ou relacionados a 

locais com as características do tipo de serviço e local de execução descritas 

anteriormente. 
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RESPOSTA: A comprovação da qualificação técnica deverá ser realizada mediante a 

apresentação de atestados de desempenho anterior, que demonstrem a realização dos 

serviços de medição de desempenho descritos no Anexo I – Termo de Referência, em áreas 

compatíveis com a infraestrutura prevista no item 5.1 – Aspectos Físicos do Complexo Penal, 

do mesmo anexo. 

 


