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NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 001/2012 – SGG/Gabinete do Secretário de Estado 
Extraordinário da Copa do Mundo 

 
 

1. Considerando que: 
 
(i) no item 7.7.1.I do Edital é estabelecido que a habilitação da PROPONENTE será 
comprovada por meio de prova de registro ou inscrição desta e dos seus responsáveis 
técnicos junto ao Conselho Regional de Representação Profissional; 
 
(ii) no item 7.3 da Minuta de Contrato é previsto que o Gerente de Projeto atuará 
como responsável técnico e comercial do contrato; 
 
Entendemos que o Gerente de Projeto será o único integrante da equipe a atuar como 
responsável técnico e seu registro ou inscrição no Conselho Regional de Representação 
Profissional é o único que deverá ser apresentado pela PROPONENTE, em relação aos 
membros da equipe de projeto. Tal entendimento está correto? 
 
Resposta: 
 
Diante leitura do item 7.7.1, I, do Edital de Licitação publicado, não é possível 
encontrar a referência à redação citada. Por esta razão, entendemos que o interessado 
utilizou-se da versão disponibilizada na Consulta Pública, que traz os exatos termos da 
redação por ele transcrita.  
 
Entendemos que o objeto da pergunta levantada se perdeu com a redação dada no 
Edital de Licitação publicado. 
 

2. No item 8.5.3, é dito que será desclassificada a proposta técnica que “desrespeite as 
qualificações e quantidades mínimas exigidas neste EDITAL e no ANEXO I”. Pedimos 
que sejam melhor esclarecidas quais são essas qualificações e quantidades mínimas. 
 
Resposta: 
 
São todos os referenciais mínimos estabelecidos para os requisitos de habilitação e 
credenciamento das propostas técnica e comercial erigidos no item 6 (DOS 
DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO) e 7 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO); o que 
inclui o número mínimo de profissionais compondo a equipe do projeto, o 
atendimento a todos os domínios no que se refere à experiência da proponente e as 
demais disposições ali encontradas. 
 
Para fins deste item 8.5.3, também serão considerados todas as exigências presentes 
no item 4 (DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO) e 6 (ESCOPO DOS SERVIÇOS A SEREM 
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PRESTADOS PELO VERIFICADOR INDEPENDENTE), presentes no ANEXO I – Termo de 
Referência, do Edital da Concorrência nº. 01/2012. 
 

3. No item 8.20.8 do Edital, é apresentada tabela de pontuação referente à experiência 
da equipe de projeto em iniciativas semelhantes. Em relação à esta tabela, 
apresentamos os seguintes questionamentos: 
 
3.1 Entendemos que, conforme item 8.10 do Edital, “para efeito de avaliação e 
pontuação da EQUIPE DE PROJETO, serão avaliados os currículos referentes aos seis 
profissionais componentes da mesma, conforme os papéis a desempenhar disposto no 
item 7.6.5, desde que a experiência descrita e os conteúdos dos currículos estejam 
devidamente comprovados por meio da apresentação de declarações e/ou atestados, 
os quais devem respeitar o disposto no item 7.6 e seus subitens, deste EDITAL”. Em 
outras palavras, entendemos que a apresentação de atestados para comprovação da 
experiência da equipe de projeto é obrigatória. Tal entendimento está correto? 
 
Resposta: 
 
Diante leitura do item 8.10 do Edital de Licitação publicado, não é possível encontrar a 
referência aos exatos termos da redação citada. Por esta razão, entendemos que o 
interessado utilizou-se da versão disponibilizada na Consulta Pública, que traz os 
exatos termos da redação por ele transcrita.  
 
De toda sorte, a pergunta levantada não perde seu objeto, e esclarecemos que é 
obrigatória a apresentação de atestados para fins de comprovação da experiência. 
 
3.2 Entendemos que, para os profissionais que irão compor a equipe técnica, só 
poderão ser apresentados atestados de projetos que comprovem experiência na sua 
área de domínio no projeto, isto é: 
 

 O Coordenador Geral Responsável pelo Escritório de Gerenciamento de 
Projetos deverá comprovar experiência em “Gerenciamento de projetos”, não 
sendo válidas experiências em outros domínios; 

 O Consultor Especialista em Organização de Processos e Análise de Negócios 
deverá comprovar experiência em “Organização de Processos e Análise de 
Negócios”, não sendo válidas experiências em outros domínios; 

 O Consultor Especialista em Indicadores de Desempenho deverá comprovar 
experiência em “Indicadores de Desempenho”, não sendo válidas experiências 
em outros domínios; 

 O Consultor Técnico Especialista em Análise Financeira deverá comprovar 
experiência em “Análise Financeira”, não sendo válidas experiências em outros 
domínios. 
 

Favor confirmar entendimento. 
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Resposta: 
 
A tabela das “Experiências em Projetos Semelhantes”, erigidas no item 8.20.12 do 
edital traz a seguinte redação: 
 
“A experiência será comprovada em número de projetos em que o profissional já 
participou, sendo que serão considerados projetos aqueles finalizados ou em 
andamento, com qualidade e duração mínima de 6 (seis) meses completos, 
relacionando-os à sua área de domínio/experiência profissional, de acordo com sua 
nomeação na EQUIPE MÍNIMA DE PROJETO, nas respectivas áreas de: [...]” 
 
3.3) Caso o entendimento apresentado no questionamento 3.2 esteja correto, 
pedimos que seja indicado qual domínio de conhecimento deve ser utilizado para 
comprovação de experiência do Consultor Técnico Especialista em Segurança da 
Informação. 
 
Resposta: 
 
Nos termos do item 8.20.12, a experiência do profissional será comprovada, tomando 
por base projetos relacionados à sua área de domínio/experiência profissional. Logo, 
em não se havendo um domínio que permita uma correlação imediata do Consultor 
Técnico Especialista em Segurança da Informação ao tipo de experiência que ele deve 
comprovar, resta a este profissional atestar a sua experiência por meio de projetos em 
que se possa identificar afinidade com o papel que lhe cabe, considerando o escopo 
das atividades definidas na tabela do item 7.7.5, que o define como “responsável pela 
análise técnica do ponto de vista de Segurança da Informação sobre toda 
ARQUITETURA TECNOLÓGICA da CONCESSIONÁRIA.” 
 

4. No item 8.20.12.I, é dito que “para critérios de pontuação de certificação, serão 
consideradas as seguintes certificações: Segurança de TI (CISSP, CISA ou AUDITOR 
LIDER BS7799 ou outra titulação equivalente emitida por entidade congênere); 
Governança (COBIT ou ITIL MANAGER ou outra titulação equivalente emitida por 
entidade congênere); Gerenciamento de Projeto (PMP – Project Management 
Professional, emitida pelo órgão PMI – Project Management Institute, ou outra 
titulação equivalente emitida por entidade congênere)”. 
 
Entendemos que pode ser apresentada mais de uma certificação para cada um dos 
temas elencados, isto é, utilizando Governança como exemplo, um profissional pode 
apresentar certificação COBIT e ITIL Manager. Favor confirmar entendimento. 
 
Resposta: 
 
A conjunção disjuntiva “ou” foi utilizada para discriminar o rol exemplificativo das 
certificações que serão aceitas. Contudo, para efeito de pontuação da certificação, 
cada uma delas será considerada individualmente, apurando-se todas as qualificações 
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apresentadas. Embarcando no mesmo exemplo dado, apenas para fins ilustrativos, o 
profissional que apresentar certificação COBIT e ITIL Manager terá duas certificações e 
receberá 4 (quatro) pontos. 
 

5. No item 15.2 do Edital, é dito que “é obrigatória a contratação de empresa 
especializada em pesquisa de satisfação para cálculo dos indicadores que compõem o 
Índice de Qualidade”. Entendemos que não será necessário apresentar nesse 
momento os termos de subcontratação junto à documentação de habilitação da 
PROPONENTE. Favor confirmar. 
 
Resposta: 
 
Está correto o entendimento. Contudo, é importante ressaltar que essa contratação é 
uma obrigação que será assumida pela proponente vencedora do certame e que 
deverá ser contratada uma empresa especializada, de notória experiência e reputação 
idônea (vide item 15.5 do Edital), para a medição dos indicadores que compõem o 
Índice de Qualidade. Tal contratação deverá ser submetida à avaliação prévia da 
contratante, estando sujeito à sua expressa aquiescência, conforme item 15.2.I do 
Edital. 
 

6. O item 6.1.4 do Anexo I ao Edital indica que caberá ao Verificador Independente 
“desenvolver um sistema de informação web que realiza a rotina de cálculo 
automática de aferição dos dados dos indicadores que compõem o Índice de 
Desempenho (ID) e que permite o acesso remoto ao PODER CONCEDENTE e a 
CONCESSIONÁRIA”. A CONTRATANTE fornecerá a infraestrutura necessária para 
criação de ambientes de desenvolvimento, homologação e produção? 
 
Resposta: 
 
Não caberá ao Governo de Minas Gerais o fornecimento de tal infraestrutura. 
 

7. No item 8 do Anexo I ao Edital, é apresentada figura ilustrativa da equipe de projeto, 
na qual consta um Especialista em Arquitetura de TI. Porém, essa função não é 
apresentada na equipe mínima de projeto, conforme item 7.7.5 do Edital. Assim, 
entendemos que o Especialista em Arquitetura de TI não faz parte da equipe mínima 
de projeto. Favor confirmar entendimento. 
 
Resposta: 
 
O Especialista em Arquitetura de TI faz parte da Equipe Mínima de Projeto, mas não 
será avaliado para fins de composição da Nota Técnica. Em conformidade com o item 
15.1.I do Edital, é permitida a subcontratação deste profissional. Portanto, optou-se 
por não considerar a sua experiência, títulos e certificações no que se refere à nota 
técnica da Equipe Mínima de Projeto. 
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8. Considerando que: 
 
(i) o Edital prevê que a Contratada deverá verificar os comprovantes de recolhimento 
das Contribuições Sociais e Previdenciárias (FGTS, INSS e PIS), referentes à CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA e aos seus empregados em atividade na execução do contrato; 
 
(ii) os serviços objeto do Edital não incluem serviços de natureza fiscal; 
 
Entendemos que a Contratada deverá somente verificar se o número de comprovantes 
de recolhimento entregue pela Concessionária está correto, não tendo qualquer 
responsabilidade pela verificação do seu conteúdo, tampouco atestar as informações. 
Favor confirmar. 
 
Resposta: 
 
Entendemos que a premissa assumida pela interessada não encontra qualquer amparo 
nas disposições do Edital. Apenas para fins de exemplificação, o cálculo da margem 
operacional da CONCESSIONÁRIA previsto no Apêndice I ao ANEXO IV – Remuneração 
da Concessionária e Mecanismo de Pagamento, refuta tal afirmação. 
 

9. Considerando que: 
 
(i) Uma etapa somente será considerada concluída quando for dado o aceite no 
relatório ou produto correspondente pela CONTRATANTE;  
 
(ii) O pagamento ao VERIFICADOR INDEPENDENTE será condicionado à entrega e 
aceite pela CONTRATANTE, nos termos do ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO, dos 
produtos determinados em cada uma das atividades na Etapa I; e a realização de 
pagamento mensal a partir da Etapa II, conforme descrito no Edital de Concorrência 
desta contratação e seus ANEXOS.  
 
(iii) não há previsão de prazo de aceitação e aprovação dos produtos/serviços pela 
CONTRATANTE, perguntamos:  
 
(iv) para fins de planejamento de nossa proposta e atividades, quais prazos de aceite, 
por parte da CONTRATANTE, a Proponente deve considerar?  
 
(v) Em relação à pergunta anterior, uma vez dispostos os prazos para 
aceitação/aprovação, entendemos que, caso não haja a manifestação formal da 
CONTRATANTE dentro do previsto, reputar-se-á o aceite e/ou validação automática 
dos serviços/fase contratados. Está correto tal entendimento? 
 
Resposta: 
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O aceite será emitido quando o produto estiver a contento da Contratante, condizente 
com as determinações de qualidade especificadas. Diante da impossibilidade de se 
estipular prazos específicos para que este fato ocorra, não há como se determinar um 
prazo de aceite. 
 
Importante dizer que a Contratante tem interesse em dar dinamicidade ao contrato e 
entende a importância dos pagamentos regulares ao Verificador Independente, por 
questões da continuidade do projeto.  
 

10. Relativamente às obrigações de confidencialidade relativas ao objeto ora licitado, 
entendemos que: 
 
(i) serão mantidas em sigilo todas as informações confidenciais obtidas durante a 
prestação dos serviços, inclusive recomendações formuladas em sua execução ou 
resultante dos serviços; 
 
(ii) a equipe da Contratada utilizará as informações confidenciais para o único 
propósito de executar os serviços; 
 
(iii) 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; 
 
Resposta: 
 
Sim, sendo necessário observar sempre os termos do Anexo V – Termo de 
Confidencialidade. 
 
(iv) a Contratada poderá manter consigo cópia das informações e documentos, mesmo 
que considerados informações confidenciais, necessários à comprovação da relação 
contratual entre as partes e os serviços prestados, e/ou que tenham sido utilizadas 
para consubstanciar eventuais serviços por elas prestados à Contratada em relação a 
este Projeto, mantendo-se, contudo, a confidencialidade das referidas informações; 
 
Resposta: 
 
Sim, nos termos da cláusula 18.1. do Anexo II – Minuta de Contrato.  
 
(v) não obstante, as Partes não terão obrigação de preservar o sigilo relativo à 
Informação que: (a) era de seu conhecimento anteriormente, não estando sujeita à 
obrigação de ser mantida em sigilo; (b) for revelada a terceiros pela parte Reveladora 
da informação, sem qualquer obrigação de sigilo; (c) estiver ou tornar-se publicamente 
disponível por meio diverso da revelação não autorizada pela parte Receptora da 
informação; e/ou (d) for total e independentemente desenvolvida pela parte 
Receptora da informação. 
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Estão corretos os nossos entendimentos? 
 
Resposta: 
 
As hipóteses excludentes de sigilo estão previstas no Anexo V – Termo de 
Confidencialidade. 
 

11. Solicitamos que seja previsto o prazo de 5 (cinco) anos para a observância das 
obrigações de confidencialidade previstas no Edital e Anexos. 
 
Resposta: 
 
O item 14.1.4, que trata da Cláusula XIV – Das Obrigações do Verificador 
Independente, atribui ao VI a responsabilidade de “garantir a confidencialidade das 
informações recebidas, produzidas ou utilizadas, direta ou indiretamente, ao objeto 
deste contrato, indefinidamente, (...)” 
 
Portanto, a sugestão do prazo de 5 (cinco) anos não se aplica. 
 

12. Considerando que: 
 
(i) o Edital e seus anexos estabelecem que a propriedade dos produtos e documentos 
gerados pela Contratada na execução deste Contrato serão de propriedade do 
CONTRATANTE; 
 
(ii) consoante a legislação aplicável, toda propriedade intelectual desenvolvida pela 
licitante vencedora anteriormente à celebração do contrato, mesmo que venha a ser 
relacionada ao projeto, constitui propriedade intelectual exclusiva da licitante 
vencedora; entendemos que toda a propriedade intelectual (incluindo, mas não se 
limitando a patentes, direitos autorais, metodologias, técnicas, ‘know-how’ e 
programas de computador) desenvolvida pela Contratada anteriormente à celebração 
do contrato, relacionado ou não ao projeto, constitui propriedade exclusiva da 
Contratada. Está correto tal entendimento? 
 
Resposta: 
 
A Cláusula XVIII – DA PROPRIEDADE E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS, presente no 
Anexo II – Minuta do Contrato, prevê que os produtos assim qualificados no Termo de 
Referência serão de propriedade da CONTRATANTE.  
 

13. Considerando que: 
 
(i) tanto o procedimento licitatório como a execução dos serviços devem observar o 
princípio da publicidade, inerente à execução dos atos administrativos; 
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(ii) exclusas informações sobre os serviços que não estiverem expressamente 
mencionadas no Edital ou no Contrato, entendemos que a empresa devidamente 
contratada por meio do presente certame poderá, após realizar parte ou todo o 
trabalho em conformidade com o objeto do contrato e deste Edital, mencionar o nome 
da Contratante, bem como parte ou todo o serviço que prestou, para fins de referência 
junto a terceiros. Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: 
 
Sim, ressalvadas as considerações erigidas no Anexo V – Termo de Confidencialidade. 
 

14. Considerando: 
 
(i) que a minuta de Contrato prevê as multas por inadimplemento da contratada; 
 
(ii) a importância de estabelecimento de um teto máximo para aplicação de multas 
durante a vigência do Contrato, em razão do princípio da razoabilidade; solicitamos 
que a totalidade das multas aplicadas ao longo do Contrato não exceda a 10% (dez por 
cento) do valor do Instrumento Contratual. 
 
Resposta: 
 
O limite para aplicação de multas durante o prazo de duração do contrato obedece a 
legislação vigente e está estipulado na Cláusula XXI – DAS SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS, especificamente no item 22.1.II.  
 

15. O mesmo atestado pode ser usado para comprovação de experiência técnica em mais 
de um domínio? 
 
Resposta: 
 
De acordo com a redação do item 7.7, IV, “É permitido a um proponente apresentar 
um atestado de um único projeto que comprove experiência em mais de um domínio 
técnico de conhecimento.” 
 

16. Para fins de pontuação da "Experiência em Projetos Semelhantes" da Equipe Mínima, 
conforme disposto no item 8.10 do Edital, as informações constantes no currículo 
deverão ser comprovadas por meio da apresentação de declarações e / ou atestados. 
Assim, entendemos que os atestados de capacidade técnica emitidos por terceiros não 
serão a única forma de comprovação das informações constantes nos currículos, sendo 
igualmente válidas declarações emitidas por empregadores, atual (inclusive a empresa 
licitante, se for o caso) e pretéritos, do profissional. Está correto nosso entendimento? 
 
Resposta: 
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Não. Conforme pode ser depreendido da leitura dos itens 7.7.3., incisos V e VI do 
Edital de Licitação: 
 
“7.7.3 - Serão aceitos apenas os atestados de capacidade técnica emitidos pelos 
clientes receptores diretos dos serviços prestados e que estejam de acordo com os itens 
abaixo: 
 
V - Não será aceita declaração do próprio PROPONENTE, isto é, somente serão 
considerados atestados de capacidade técnica assinados pelo cliente final receptor 
direto dos serviços. 
 
VI - Não serão aceitos atestados do mesmo Grupo Econômico.” 
 
Essas restrições também são válidas para os atestados de capacidade técnica dos 
profissionais da Equipe Mínima de Projeto. 
 

17.  Entendemos que os documentos solicitados nos itens 7.5 (Habilitação Jurídica), 7.6 
(Regularidade Fiscal e Trabalhista) e 7.8 (Qualificação Econômico-Financeira), do Edital, 
poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral – Cadastramento – 
CRC, emitido pelo Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais, com 
prazo de validade em vigor, acompanhada da documentação nele indicada que estiver 
com prazo de validade vencida, exceto aqueles relativos à regularidade com as 
Fazendas Federal e Municipal e à inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, 
que deverão ser apresentados juntamente com o CRC. Está correto nosso 
entendimento?  
 
Resposta: 
 
Sim, observados os documentos contemplados pelo CRC e que estejam com prazo de 
validade em vigor. 
  

18. Entendemos que, de acordo o item 6.1.4 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, que 
descreve a atividade de CONCEPÇÃO DA ARQUITETURA TECNOLÓGICA DE SUPORTE À 
ATUAÇÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE, integrante da ETAPA I – PRÉ-OPERAÇÃO 
do contrato do VERIFICADOR INDEPENDENTE que será responsabilidade do 
VERIFICADOR o desenvolvimento de um sistema web que, deverá oferecer, de forma 
resumida:  
 
- as funcionalidades:  
cálculo automático de aferição dos dados dos indicadores que compõem o Índice de 
Desempenho (ID) e a Nota Final (NF)  
visualização de indicadores  
visualização de dados de pesquisa de satisfação  
cálculo automático e visualização das contraprestações pecuniárias  
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- as características técnicas:  
acesso remoto ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA por meio de usuário e 
senha  
rotina de backup  
banco de dados que armazene indicadores e outros dados aferidos, permitindo a 
realização de consultas pelo PODER CONCEDENTE  
 
Sobre este sistema, solicitamos os seguintes esclarecimentos:  
 
a) Entendemos que é facultado ao VERIFICADOR INDEPENDENTE a definição da 

plataforma tecnológica, desde que sejam atendidas as funcionalidades e as 
características listadas no item 6.1.4 do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Está 
correto nosso entendimento?  

 
Resposta: 
 
A referida plataforma tecnológica compõe um produto previsto no item 7.1.4. do 
Termo de Referência. Assim, esclarecemos que todos os produtos entregues pelo 
Verificador Independente devem obedecer a regra estabelecida no item 7.5 e 
seguintes do Anexo II – Minuta de Contrato. 
 
b) Entendemos que este sistema não substitui o sistema de obrigação da 

CONCESSIONÁRIA, previsto no item 12.1.f do ANEXO IV – CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DO MINEIRÃO. Está correto nosso 
entendimento? 

 
Resposta: 
 
Diante da inexistência do item 12.1 alínea “f”, entendemos que o interessado faz 
referência ao item 12.3, alínea “f” do Anexo IV – Contrato de Concessão Administrativa 
do Complexo do Mineirão.  Diante deste entendimento, informamos que o sistema a 
ser elaborado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE não substitui o sistema a ser 
desenvolvido pela CONCESSIONÁRIA. Entretanto, poderá existir a compatibilidade dos 
sistemas do VERIFICADOR INDEPENDENTE e da CONCESSIONÁRIA. 

 
c) Entendemos que este sistema deverá ter interface automatizada com o sistema de 

obrigação da CONCESSIONÁRIA, previsto no item 12.1.f do ANEXO IV – CONTRATO 
DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DO MINEIRÃO. Está correto 
nosso entendimento?  

 
Resposta: 
 
Vide resposta anterior. 
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d) Entendemos que não há impedimentos legais ou contratuais para que o 
VERIFICADOR INDEPENDENTE desempenhe a responsabilidade de 
desenvolvimento desse sistema, ainda que a CLÁUSULA 24ª – DO VERIFICADOR 
INDEPENDENTE do ANEXO IV – CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DO 
COMPLEXO DO MINEIRÃO e seus itens não mencionem tal responsabilidade. Está 
correto nosso entendimento?  

 
Resposta: 
 

As obrigações do VERIFICADOR INDEPENDENTE em relação a elaboração do sistema 
estão previstas no Termo de Referência. Não obstante, deverá o VERIFICADOR 
INDEPENDENTE observar os mais altos padrões éticos evitando a possibilidade de 
conflito de interesses, especialmente observando os itens 4.3 do Edital de Licitação, 
bem como o item 14.1.1 do Anexo II – Minuta do Contrato. 
 

19. Entendemos que, nos termos do item 7.7.5 do edital, a EQUIPE MÍNIMA responsável 
pela execução dos serviços será composta por 05 profissionais, sendo que o Consultor 
Técnico Especialista em Segurança da Informação será responsável pela análise técnica 
do Ponto de Vista de Segurança da Informação sobre toda Arquitetura Tecnológica da 
Concessionária, não sendo necessário um sexto profissional especificamente 
designado como “Especialista em Arquitetura Tecnológica”, estando equivocado o 
disposto na alínea “e” do item 8 do Termo de Referência. Está correto nosso 
entendimento? 
 
Resposta: 
 
O Especialista em Arquitetura de TI faz parte da Equipe Mínima de Projeto, mas não 
será avaliado para fins de composição da nota técnica. Em conformidade com o item 
15.1.I do Edital, é permitida a subcontratação deste profissional. Portanto, optou-se 
por não considerar a sua experiência, títulos e certificações no que se refere à nota 
técnica da Equipe Mínima de Projeto. 
 

20. Entendemos que a Contratada, caso possua qualificação para tanto, poderá dispensar 
a subcontratação e executar diretamente os serviços de “pesquisa de satisfação para 
cálculo dos indicadores que compõem o Índice de Qualidade” previstos no item 15.2 
do Edital. Está correto nosso entendimento?  
 
Resposta: 
 
Não. Conforme o item 15.2 do edital, “É obrigatória a contratação de empresa 
especializada em pesquisa de satisfação para cálculo dos indicadores que compõem o 
Índice de Qualidade, previsto no Apêndice II ao IV deste EDITAL.” No inciso I deste 
mesmo item, a licitante vencedora se obriga a submeter a escolha do instituto de 
pesquisa à avaliação e aquiescência da Contratante.  
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21. É de notório conhecimento no mercado que os serviços de análise de demonstrações 
financeiras tratam-se de escopo de curta duração. Nesse sentido, entendemos que os 
atestados de comprovação de experiência da Licitante e do profissional para o domínio 
“4. Análise Financeira”, serão considerados aceitos, desde que seja mencionado que os 
trabalhos foram executados de maneira satisfatória ou suficiente em relação ao 
contrato de trabalho e obedecendo ao disposto no item 7.7.2, independente do prazo 
de duração dos serviços, uma vez que a eficiência da empresa e equipe pode resultar 
em execução satisfatório do escopo em tempo inferior a 06 meses. Nosso 
entendimento está correto?  
 
Resposta: 
 
Conforme estabelece o Edital de Licitação, deve ser respeitado o prazo mínimo de 
duração de 6 (seis) meses completos para que os atestados tenham valor. 
 
Não obstante, foi oportunizada a todos os interessados, durante a CONSULTA PÚBLICA 
do Edital, a apresentação de questionamentos e contribuições. 
 

22. Entendemos que serviços de avaliação econômico-financeira, envolvendo a projeção 
de demonstrativos contábeis, serão considerados suficientes para fins de atendimento 
à comprovação de experiência do item 4 "Análise Financeira", item 7.7.1 e para fins de 
comprovação da experiência do membro da Equipe Técnica Mínima, especialista em 
Análise Financeira. Nosso entendimento está correto?  
 
Resposta: 
 
Conforme o item 7.7.1, IV, serão considerados atestados que comprovem experiência 
no domínio de Análise Financeira aqueles que refletem “projetos em que foi executada 
a análise de demonstrações contábeis e financeiras, cujo objetivo tenha sido averiguar 
se elas estão de acordo com as disposições planejadas e/ou estabelecidas 
previamente.” 
 

23. Entendemos que, na planilha “Experiência em Projetos Semelhantes” (p. 30 do edital), 
constante no item 8.20.12 do edital, para totalizar os 05 domínios/funções previstos 
no item 7.7.5 do edital, deve ser incluída a área “Segurança da Informação”. Está 
correto nosso entendimento?  
 
Resposta: 
 
Conforme o item 7.7.1., IV, serão considerados 4 (quatro) domínios/funções para fins 
de cálculo da nota técnica, dentre os quais não se inclui a Segurança da Informação. O 
item 7.7.5 do Edital de Licitação determina os profissionais que serão avaliados para 
fins da nota técnica e não os domínios/funções do projeto. 
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24. Entendemos que, para fins de pontuação do Coordenador Geral da Equipe, nos termos 
da planilha “Experiência em Projetos Semelhantes” (p. 30 do edital), constante no item 
8.20.12 do edital, serão considerados como válidos atestados de capacidade técnica de 
projetos nos quais tal profissional tenha exercido a função de gerente / coordenador 
geral, independentemente do escopo do projeto gerenciado. Está correto nosso 
entendimento?  
 
Resposta: 
 
Para o Coordenador Geral Responsável pelo Escritório de Projetos, serão aceitos 
atestados que assegurem a experiência em projetos utilizando a metodologia baseada 
no PMBoK (Project Management Body of Knowledge) do instituto PMI (Project 
Management Institute) ou equivalente, e abrangendo, no mínimo, 4 (quatro) das 
seguintes esferas de gestão: Gestão de Riscos;  Gestão de Recursos Humanos; Gestão 
de Qualidade; Gestão de Escopo; Gestão de Comunicação; Gestão de Contratos e 
Aquisições; Gestão de Prazo; Gestão de Custos; Gestão de Integração do Projeto. 
 

25. Considerando que: 
 
o item 8.6 da Minuta do contrato inclui na cláusula referente à garantia a cobertura a 
“indenização a terceiros” e “pagamento de tributos”; "indenização a terceiros"  e 
“pagamento de tributos” é excluída da cobertura de qualquer modalidade de seguro 
garantia, conforme informado à licitante por várias seguradoras renomadas no 
mercado; o art. 56 da Lei Federal 8.666/93 prevê que o contratado terá o direito de 
optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
 I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
 
 
II - seguro-garantia; ou  
III - fiança bancária; 
 
a inclusão do item 8.6 da Minuta do contrato restringe direito do contratado previsto 
em legislação; Solicitamos seja excluída da cláusula oitava da minuta do contrato a 
exigência quanto à indenizações a terceiros e pagamento de tributos na garantia de 
execução do contrato. 
 
Resposta: 
 
Não há qualquer restrição a contratação das modalidades de garantia previstas na Lei 
nº. 8.666/93 impostas pelo Edital de Licitação. A licitante deverá contratar os produtos 
disponíveis no mercado de seguros, selecionando dentre as alternativas elencadas no 
referido artigo, aquela que cumpre os requisitos editalícios. Ademais, tal solicitação 
encontra amparo no interesse público vez que assegura o fiel cumprimento do objeto 
do contrato.  
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26. Entendemos que a Ficha de Registro de Empregado é documento hábil para fins de 
comprovação do vínculo profissional com a licitante (item 7.7.9), de forma que a cópia 
da Carteira de Trabalho poderá ser substituída de forma equivalente pela Ficha de 
Registro do Empregado. Está correto nosso entendimento?  
 
Resposta: 
 
Sim. 


