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RESPOSTAS À CONSULTA PÚBLICA SEMGE/DMG Nº 001/2019 - 09/01/2019 à 

18/01/2019 
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 7279 DE 09 DE JANEIRO DE 2019 

PROCESSO Nº 0154/2019 - REGISTRO DE PREÇO 
 

MANUTENÇÃO CORRETIVA, EVOLUTIVA E ADAPTATIVA DOS SISTEMAS 
IMPLANTADOS NA PREFEITURA DE SALVADOR 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
A SEMGE, através de Consulta Pública, colocou à disposição o Termo de Referência 

para que os interessados apresentassem suas considerações, inclusive, visando 

esclarecer eventuais dúvidas técnicas que pudessem surgir no curso do Processo 

Licitatório, que tem como objeto o registro de preços para contratação de serviço 

especializado em tecnologia da informação, compreendendo consultoria, planejamento, 

execução e implantação de projetos de manutenção corretiva, evolutiva e adaptativa 

dos sistemas presentes na Prefeitura Municipal do Salvador - PMS. 

O referido Termo de Referência foi disponibilizado através do link – 

http://www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br/ - pelo prazo de 10 (dez) dias corridos, no 

período de 09/01/2019 à 18/01/2019, onde os eventuais questionamentos e sugestões 

foram encaminhados por e-mail à Diretoria de Modernização e Tecnologia da Gestão, 

aos cuidados do Sr. Ricardo Seixas, através do endereço 

ricardo.seixas@salvador.ba.gov.br. 

 
QUESTIONAMENTOS E SUGESTÕES  

 
FREIRE INFORMÁTICA - 18/01/2019 
 
QUESTIONAMENTO: Considerando que o objeto do contrato não é a terceirização de 

mão-de-obra propriamente dita, mas a prestação de um conjunto de serviços técnicos 

especializados, com foco nos resultados, conforme consta no objeto do TR ("serviço 

especializado em tecnologia da informação, compreendendo consultoria, planejamento, 

execução e implantação de projetos de manutenção corretiva, evolutiva e adaptativa 

dos sistemas presentes na Prefeitura de Salvador (PMS)"), é cabível a exigência de 

detalhamento dos custos de cada profissional, tal como exigido no anexo II? 

 
RESPOSTA: Este ponto será revisto.  
 
QUESTIONAMENTO: Referente ao item 17.1.2 e itens posteriores, os quais detalham 

as características do atestado de capacidade técnica exigido, considerando que o item 

17.1.5 requer a declaração de que "Foram aplicadas as melhores práticas de 

Governança, Gerenciamento de Projetos, Desenvolvimento de Software e Segurança 

da Informação", os demais itens requeridos não se tornam desnecessários? 

 

http://www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br/
mailto:ricardo.seixas@salvador.ba.gov.br
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Entendemos que seria adequado suprimir demais itens, já que ao aplicar "as melhores 

práticas de Governança, Gerenciamento de Projetos, Desenvolvimento de Software e 

Segurança da Informação" declarado no item 17.1.2, necessariamente adotou-se 

processos adequados de gestão de tempo, riscos, custos, configuração, qualidade, 

papéis e responsabilidades, etc., atendendo, portanto, aos itens seguintes (17.1.6 a 

17.1.13). 

 
RESPOSTA: Os itens 17.1.6 a 17.1.13 serão mantidos como uma forma de garantir 
a participação de empresas com melhores condições de atender aos interesses 
da Administração Pública.  
 
QUESTIONAMENTO: Considerando que o item 7.2.2 exige a apresentação da 

documentação no momento da assinatura do termo de compromisso, o disposto no item 

8.3.3 não está divergente ou carece de melhor clareza?  

 

RESPOSTA: Esse ponto será revisto. 
 
QUESTIONAMENTO: Considerando os custos adicionais envolvidos na execução de 

demandas fora do horário de expediente regular, assim como na manutenção de 

sobreaviso, mostra-se razoável a adoção de fator que equilibre o custo e viabilize a 

execução das atividades (itens 9.3.5 e 9.3.6).  

 

RESPOSTA: A CONTRATADA deverá prever em seus custos o atendimento aos 
itens 9.3.5 e 9.3.6. 
 
ENGESOFTWARE - 21/01/2019 
 
QUESTIONAMENTO: Sugerimos incluir nos Atestados descritos no item 17.1 do TR um 

quantitativo mínimo de 50% (cinquenta por cento) do volume licitado.  

 
Justificativa: A exigência de quantitativo mínimo de 50% do volume licitado, além de 

estar de acordo com os normativos legais, se justifica pelo complexo ambiente descrito, 

que abrange mais de 30.000 usuários (item 6.1.1), diversos frame Works: JAVA, PHP e 

DOT NET (item 6.3.1) e diversos banco de dados: Oracle, MySQL, SQL Server e 

Postgre (anexo I). 

 

A falta de um balizador mínimo para medir licitante, neste caso, representa um risco 

significativo à futura contratada. Está exigência não é restritiva visto que na maioria dos 

Editais é permitido a conversão de unidades de medidas Pontos de Função, UST e 

Horas Homem. 

 
RESPOSTA: A sugestão não será acatada a fim de que não se limite a 
competitividade do certame.  
 

QUESTIONAMENTO: Sugerimos incluir nos Atestados descritos no item 17.1 do TR 

que o quantitativo mínimo, referido na SUGESTÃO 01, sejam medidos durante período 

ininterrupto de no mínimo 12 (doze) meses. 
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Justificativa: A exigência de 12 (doze) meses consecutivos visa evitar que o somatório 

de atestados acumulados durante um longo período de tempo atinja o quantitativo 

exigido sem, no entanto, comprovar a capacidade logística e operacional da 

CONTRATADA em executar o volume de serviço previsto. Trata-se de limitação de 

prazo relacionada à comprovação da capacidade de execução do objeto, aceita como 

legítima pelo Tribunal de Contas da União (Acordão nº 2.048/2006 – Plenário e Acórdão 

nº 1.287/2008 – Plenário). INEP Pregão Eletrônico Nº 28/2018 - Encarte F - Qualificação 

Técnica, item 2.3. 

 

RESPOSTA: A sugestão não será acatada a fim de que não se limite a 
competitividade do certame.  
 
QUESTIONAMENTO: Sugerimos incluir no rol de Atestados descritos no item 17.1 do 

TR a comprovação de que parte dos serviços tenham sidos executados com 

metodologia ágil (XP ou SCRUM) conforme especificado no item 4.4 do TR. 

 

Justificativa: As diferenças entre as metodologias Tradicionais e Ágeis (XP ou SCRUM) 

são enormes, quase filosóficas. O TR reconhece esta diferença ao distinguir que sempre 

que possível seguirá a metodologia ágil (item 4.4), motivo pelo qual também é 

recomendado exigir que a licitante tenha alguma experiência comprovada de trabalho 

usando esta metodologia. 

 
RESPOSTA: Esse ponto será revisto.  
 
QUESTIONAMENTO: Sugerimos incluir no rol de Atestados descritos no item 17.1 do 

TR a comprovação de que parte dos serviços tenham sidos executados utilizando as 

linguagens PHP, JAVA e .NET, conforme especificado no item 6.3.1 e a Anexo 1 do TR. 

Justificativa: O anexo I lista os sistemas dos diversos órgãos que serão sustentados na 

execução do contrato, especificando para a maioria deles a linguagem de programação 

e o banco de dados. Pode-se citar, dentre outras as seguintes linguagens: PHP, JAVA, 

.NET, Delphi, C#, VB, Phyton, Ruby, PL/SQL. Todavia o volume mais significativo são 

respectivamente PHP, JAVA e .NET que representam parte significativa dos sistemas. 

 

É notório que a administração deve promover o maior número de participantes em um 

processo licitatório, mas também de selecionar os fornecedores com a correta 

capacitação para execução dos serviços. 

 

RESPOSTA: Esse ponto será revisto.  
 
CIBERIAN - 24/01/2019 
 
QUESTIONAMENTO: Considerando os seguintes itens 4.6, 4.7 e 9.1.9: 

• 4.6 - “Será obrigatória a presença de um Líder de Desenvolvimento a cada 10.000 

(dez mil) USTs contratadas”; 

• 4.7 - “Caso o Órgão/Entidade não contrate minimamente 10.000 (dez mil) USTs, 

essa função poderá ser substituída pelo Gerente de Contrato”; 
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• 9.1.9 - “Será obrigatória a presença de um Líder de Desenvolvimento a cada 10.000 

USTs contratadas. Caso o órgão/entidade não contrate minimamente 10.000 USTs, 

essa função poderá ser substituída pelo Gerente de Contrato”; 

  

Sugerimos que seja definido se o quantitativo de 10.000 (dez mil) USTs contratado será 

considerado por mês e por órgão/entidade, ou seja, em um período de um mês cada 

órgão/entidade que contratar uma quantidade inferior a 10.000 (dez mil) USTs, a função 

de Líder de Desenvolvimento poderá ser realizada pelo Gerente de Contrato, 

independente se o contrato como um todo, em um período de um mês demandou mais 

de 10.000 (dez mil) USTs. Entendemos que é necessário que fique claro que o papel de 

Gerente de Contrato é para o contrato como um todo e não para cada órgão/entidade. 

 
RESPOSTA: O quantitativo mínimo de 10.000 (dez mil) USTs será considerado por 
contrato para o período de 01 (um) ano, sendo o seu uso feito por demanda, 
através de OS conforme item 5.1 do Termo de Referência.  
 
QUESTIONAMENTO: Considerando o item 5.2: 

Sugerimos que a Contratada possa recalcular a estimativa de esforço, em UST, por OS, 

a qualquer momento, desde que antes da fase de Encerramento e possa submeter para 

a apreciação da Contratante. 

 
RESPOSTA: A sugestão não deve ser acatada pois a OS é um documento de 
oficialização da solicitação, só sendo possível a realização de ajustes após o 
termino da demanda conforme item 5.2.7. 
 
QUESTIONAMENTO: Considerando o item 5.4.2: 
Sugerimos que fique claro que, por esse serviço, a Contratante remunerará a 
Contratada em 0,5 UST por dia para cada demanda aberta. Exemplo: foram abertas 2 
demandas por 10 dias, então a remuneração seria 2 * 10 * 0,5 = 10 USTs. Como seria 
o cálculo? 
 
RESPOSTA: O cálculo está correto. Esse ponto será revisto. 
 
QUESTIONAMENTO: Considerando os itens 9.1.6 e 9.3.6: 
Sugerimos que fique claro se o plantão será de um profissional pelo contrato como um 
todo ou um profissional por órgão/entidade além da especificação de qual (is) os perfis 
de profissionais poderão ser acionados nas demandas do plantão. 
 
RESPOSTA: Esse ponto será revisto. 
 
QUESTIONAMENTO: Considerando o item 9.3.2: 
Sugerimos que seja especificada a responsabilidade pelo fornecimento do posto de 
trabalho (mobiliário, hardware, software, etc.) dos profissionais que trabalharem nas 
instalações da Contratante. 
 
RESPOSTA: Esse ponto será revisto. 
 
QUESTIONAMENTO: Considerando os itens 9.1.5 e 9.3.3: 
Sugerimos que seja especificada a responsabilidade pelo fornecimento dos ambientes 
de desenvolvimento e homologação quando a execução dos serviços for realizada de 
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forma remota. Será a Contratante que disponibilizará tais ambientes e disponibilizará 
acesso VPN para a Contratada? 
 

RESPOSTA: Sim. Esse ponto será revisto.  
 
QUESTIONAMENTO: Considerando o Anexo III – Repertório de Estimativas de Esforço: 

Sugerimos que sejam incluídos os seguintes entregáveis no repertório: 

Fase  Entregáveis 

Iniciação Ata de Reunião 

Consultoria em TIC Ata de Reunião 

Planejamento Ata de Reunião 

Planejamento  Plano do Projeto 

Execução  Ata de Reunião 

Execução  Item de Backlog 

Execução  História 

Execução  Detalhamento de História 

Execução  Manual do Usuário 

Execução  Plano de Integração 

Execução  Plano de Implantação 

Monitoramento e Controle Plano do Projeto Atualizado 

Encerramento  Ata de Reunião 

 

RESPOSTA: A sugestão não será acatada pois os entregáveis constantes do 
Repertório de Estimativas de Esforço são suficientes para atender às 
necessidades dos Órgãos/Entidades da PMS.  
 
QUESTIONAMENTO: Considerando o item 8.1.5 

O faturamento para os profissionais alocados nas equipes fixas dos órgãos de alta 

complexidade serão faturados mensalmente com um valor fixo? Sugerimos esclarecer 

como será cobrado o valor individual para cada profissional da equipe. 

 

RESPOSTA: Sim. A CONTRATADA deverá fornecer em sua proposta valor 
correspondente a equipe fixa disponibilizada para o Órgão, que terá o seu 
faturamento realizado mensalmente. 
 
QUESTIONAMENTO: Anexo II – Planilha de formação e preços 

Na planilha do anexo II solicita o preenchimento do valor mensal de 4 perfis que não 

são citados 7.2. Papéis e Exigências de Qualificação, não deveria ter equivalência? 

 
RESPOSTA: Esse ponto será revisto. 
 
QUESTIONAMENTO: Consideração o item 16.1 

Os serviços executados em cada órgão serão centralizados em uma fatura única 

emitidos para SEMGE (Contratante) ou cada órgão terá autonomia para validar as 

faturas/ notas fiscais individuais. Sugiro esclarecer melhor se as faturas serão 

independentes por órgão ou uma única para SEMGE que é a CONTRATANTE Oficial. 

 

RESPOSTA: Os serviços serão faturados e validados pelo Órgão demandante. 
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TOPOS INFORMÁTICA - 29/01/2019 
 
QUESTIONAMENTO: Cientes que esta secretaria está atuando na construção de um 

Termo de Referência para contratação de empresas de TIC especializadas nas 

atividades de manutenção corretiva, evolutiva e adaptativa de sistemas, gostaríamos de 

apresentar uma sugestão acerca do item relacionado ao processo de melhoria 

organizacional, mais especificamente as tradicionais certificações MPS-BR, CMMI, ISO 

e MPT-BR. 

 

Como é de conhecimento das empresas e do mercado de TIC, alguns modelos foram 

desenvolvidos nos últimos anos com o intuito de auxiliar o andamento das atividades 

que envolvem o ciclo de desenvolvimento de software. Isso que chamamos de 

“maturidade" pode ser visto e implementado por qualquer empresa que queira organizar 

seu processo produtivo, portanto possibilidade aberta a todo o mercado das empresas 

de TIC. 

 

Com o objetivo de buscar a qualificação nos seus negócios, a Administração Pública 

começou a exigir, de forma correta, que seus prestadores de serviços estivessem 

capacitados para desenvolver projetos de software baseado em alguns desses 

principais modelos disponíveis no mercado, especialmente os já citados MPS-BR, 

CMMI, ISO e MPT-BR. 

 

Com a globalização e a descentralização dos serviços, diversas empresas acabam 

recorrendo a manter seu time de desenvolvedores em diversos locais, chamados de 

células, tendo cada uma delas particularidades óbvias, seja por razão geográfica ou 

mesmo comercial. Com isso, não é correto dizer que o conhecimento e aptidão de uma 

empresa é único em todas as suas células, ou como costumamos dizer, em todas as 

suas “Fábricas de Software”. 

 

Uma grande empresa que possui, por exemplo, sua célula de desenvolvimento na Índia 

com grau máximo de certificação, não garante que outra célula implemente os mesmos 

mecanismos de desenvolvimento auditados pela célula indiana. Isso é lógico. 

 

Sendo assim, a SEMGE deve estar atenta a essa particularidade. No momento da 

escolha de seus fornecedores, havendo a exigência de apresentação dos certificados 

MPS-BR, CMMI, ISO e/ou MPT-BR, deverá haver uma ressalva de que a certificação 

só será válida no local da prestação de serviço. 

 

Essa exigência não é nova e já foi implementada em várias contratações públicas com 

ótimos resultados. Para exemplificar, a licitação da Secretaria de Educação do Estado 

da Bahia colocou essa exigência na concorrência 02/2013, bem como o Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia no pregão eletrônico 032/2015, assim como a Secretaria de 

Cultura no convite 001/2016 e na concorrência pública 002/2016, demonstrado a 

validade técnica e legal do dispositivo. 
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Por fim, havendo dúvidas sobre a abrangência dessa informação, poderá a SEMGE 

consultar os órgãos depositários dessas normas para garantir a informação descrita 

acima.  

 
RESPOSTA: Esse ponto será revisto.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A motivação inicial para abertura de processo preliminar de Consulta Pública foi permitir 

aos interessados, especialistas e à sociedade de maneira geral, que apresentassem 

suas contribuições, de forma crítica, elucidativa ou sugestiva, de modo a contribuir para 

o processo licitatório, que visa uma futura contratação, através do sistema de registro 

de preços, para contratação de serviço especializado em tecnologia da informação, 

compreendendo consultoria, planejamento, execução e implantação de projetos de 

manutenção corretiva, evolutiva e adaptativa dos sistemas presentes na Prefeitura 

Municipal do Salvador - PMS.  

Verifica-se que o procedimento de Consulta Pública realizado pela Prefeitura logrou 

êxito no que diz respeito a esta temática, tendo em vista que os subsídios recebidos 

contribuíram - em maior ou menor grau - para o aperfeiçoamento do instrumento 

convocatório da contratação pública, ao passo que, podemos considerar positivo o saldo 

deste procedimento preliminar.  

Desta forma, foram realizadas alterações nas especificações com vistas a promover a 

melhor contratação para a Administração Pública, muitas delas decorrentes das 

sugestões e críticas que foram enviadas. Assim, informamos que estamos 

disponibilizamos uma nova versão do Termo de Referência.  


