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Alocação dos Profissionais 04/10/2022 10:52:36

NCM SIStemas e Consultoria Ltda 

A alocação dos profissionais poderá ser remota ou hibrida?

Rogerio Lovantino da Costa 11/10/2022 08:58:20

Prezado Licitante, a fim de dirimir seu pedido de esclarecimento segue a resposta: 
 
A solicitação é para alocação presencial. A depender do projeto, poderá trabalhar de maneira remota,
se autorizado pelo departamento de ti.  
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Fluxo de Pagamento 04/10/2022 10:53:13

NCM SIStemas e Consultoria Ltda 

O fluxo de pagamento dos prestadores de serviço será mensal?

Rogerio Lovantino da Costa 11/10/2022 09:02:26

Prezado Licitante, a fim de dirimir seu pedido de esclarecimento segue a resposta: 
 
As clausulas referente aos pagamentos constam no Edital. 
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ESCLARECIMENTO 05/10/2022 14:46:26

DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 

Conforme item 6.4. a. Se o evento ocorrer na cidade de São Paulo, todos os custos serão da 
 
contratada; 
 
Diante da informação acima, gostaríamos de esclarecer quantos eventos possuem na cidade de SP no
ano e em quais localidades. Esta informação é importante para que possamos dimensionar
deslocamento, hospedagem, etc para os profissionais.

Rogerio Lovantino da Costa 11/10/2022 09:05:26

Prezado Licitante, a fim de dirimir seu pedido de esclarecimento segue a resposta: 
 
 
 
A quantidade de eventos esportivos depende do calendário, definido anualmente. Neste ano,
aconteceram/acontecerão 12 eventos apenas na cidade de São Paulo, com prazos entre 2 e 8 dias por
evento.  
 
 
 
Importante destacar que as competições esportivas representam apenas um dos segmentos de projetos
tocados por desenvolvimento de software. Existem outros projetos, que envolvem desenvolvimento
crítico e precisam de atuação in loco, o que pode levar meses. Há também a realização de
treinamentos, capacitações e reciclagens, as estratégias são montadas de acordo com a
realidade/necessidade de cada sistema-projeto.  
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Esclarecimentos acerca dos itens 6.2 e 6.5 05/10/2022 17:10:54

ALMEIDA MACHADO SERVIÇOS EM GESTÃO DE NEGÓCIOS LTD 

Prezados, visando a melhor precificação para esta contratação, visto que a mesma já teve um certame
cancelado por incompatibilidade de preço versus requisitos da contratação, solicitamos que seja
esclarecido quantos profissionais precisam atuar presencialmente na seda da contratante e quantos
atuarão em teletrabalho? 
 
 
 
Da mesma forma, solicitamos esclarecimento quanto à quantidade de idas presenciais mensais para os
profissionais em teletrabalho. Tais esclarecimentos são de suma importância, pois impactam
diretamente no risco do contrato para a contratada, onerando desnecessariamente a proposta caso não
sejam claramente definidos, tendo em vista ainda o caráter tecnológico do serviço licitado e a já
reconhecida pelo mercado como modalidade mais efetiva e menos onerosa de trabalho a remota.

Rogerio Lovantino da Costa 11/10/2022 09:08:22

Prezado Licitante, a fim de dirimir seu pedido de esclarecimento segue a resposta: 
 
 
 
Todas as vagas estão sendo solicitadas presencialmente justamente pelo conhecimento da dinâmica de
trabalho, projetos e eventos esportivos da contratante, visando não prejudicar a disputa ou o contrato
para a contratada. Há a possibilidade de autorização para vagas remotas, mas depende do projeto que
o prestador será alocado. Como já dito em edital, o prestador deverá apresentar-se presencialmente
sempre que solicitado.  
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SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO 06/10/2022 14:46:48

ivory it servicos de informatica ltda 

Compulsando o instrumento convocatório citado, no que se refere a documentação de habilitação, para
comprovação de qualificação técnica, o edital destaca os documentos a seguir: 
 
4.1.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
4.1.5.1. A proponente deverá apresentar atestado(s) de bom desempenho anterior em contrato da
mesma natureza, de complexidade tecnológica e operacional igual ou superior, fornecido(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que especifique(m) em seu objeto necessariamente
os tipos de serviços realizados, com indicações das quantidades, prazo contratual, datas de início e
término, e local da prestação dos serviços;  
 
4.1.5.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter a identificação da pessoa jurídica emitente e a
identificação do signatário. Caso não conste do(s) atestado(s) telefone para contato, a proponente
deverá apresentar também documento que informe telefone ou qualquer outro meio de contato com o
emitente do(s) atestado(s). Sendo que o atestado deverá conter:  
 
4.1.5.1.1.1. alocação de profissionais de Desenvolvimento de Software ou de execução de atividade de
desenvolvimento de software nos últimos 36 meses, a considerar a data da licitação.  
 
 
 
Diante desta disposição, entendemos que o edital exige a apresentação de atestados de capacidade
técnica onde a execução da prestação de serviços iniciou-se neste interregno temporal deste período
de 36 meses a contar a data da sessão, não sendo, necessariamente, uma execução contínua. Está
correto nosso entendimento? 
 
 
 
Por sua vez, quanto ao exame das condições de habilitação, o edital assim dispõe: 
 
5.9. Exame das condições de habilitação: Considerada aceitável a oferta de menor preço, a licitante
detentora da melhor proposta deverá encaminhar toda documentação de habilitação, de forma imediata
à solicitação, sob pena de desclassificação e aplicação das sanções cabíveis, na qual a equipe de
apoio, juntamente com o Pregoeiro, iniciará a análise e o julgamento da habilitação, observando as
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https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Recurso/becprf16004.aspx?0M5zB4dFLe4uytmAeg3I8RaW0qu14w7gxRyHz21Stwuntbki6fqmsZRptn%2fvt2d1hE1Mf9%2fbIEThvzLTH%2fAj1g%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Adjudicacao/becprr1800101.aspx?0M5zB4dFLe4uytmAeg3I8RaW0qu14w7gxRyHz21Stwuntbki6fqmsZRptn%2fvt2d1hE1Mf9%2fbIEThvzLTH%2fAj1g%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/Compartilhado_ui/Login/Logoff.aspx?chave=D5BDC03CDCDC2153316D5B4636587B2


Ouvidoria Transparência SIC

Resposta
  

 

 

seguintes diretrizes: 
 
(...) 
 
c) A licitante poderá suprir eventuais omissões ou sanear falhas relativas ao cumprimento dos
requisitos e condições de habilitação estabelecidos neste Edital mediante a apresentação de
documentos, preferencialmente no campo próprio do Sistema BEC/SP ou por correio eletrônico a ser
fornecido pelo Pregoeiro no chat do sistema, desde que os envie no curso da própria sessão pública e
antes de ser proferida a decisão sobre a habilitação. Caso haja alguma impossibilidade, o pregoeiro
autorizará o recebimento por correio eletrônico para o endereço pregao@cpb.org.br ou por outro meio
definido pelo pregoeiro; 
 
c.1) Sem prejuízo do disposto das alíneas “a”, “b” e “c” deste subitem 5.9, serão apresentados,
obrigatoriamente a documentação a que se refere o subitem 4.1.4, do item IV, deste edital;  
 
c.2) Caso a licitante detentora da melhor proposta, na fase de habilitação, não encaminhe a
documentação assim que solicitado, poderá o pregoeiro estipular prazo para envio, sob pena de
inabilitação por falta de apresentação dos documentos. 
 
(...) 
 
e) Os originais ou cópias autenticadas, dos documentos enviados na forma constante da alínea “c”,
deverão ser apresentados no CPB - Departamento de Aquisições e Contratos - DEAC, sito a Rodovia
Imigrantes, Km 11,5, CEP 04329-000, Vila Guarani, São Paulo, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 12:00 e
das 13:00 às 18:00, em até 02 (dois) dias úteis após o encerramento da sessão pública, sob pena de
invalidade do respectivo ato de habilitação e a aplicação das penalidades cabíveis;  
 
 
 
Logo, entende-se que somente os documentos que deverão ser enviados para fins de sanar omissões
e/ou falhas serão encaminhados ao endereço elencado na letra “e” e em cópias autenticadas ou
originais. Está correto nosso entendimento? 
 
Aguardamos retorno.

Rogerio Lovantino da Costa 11/10/2022 15:53:56

Prezado Licitante, a fim de dirimir seu pedido de esclarecimento segue a resposta: 
 
Da Qualificação Técnica 
 
Resposta 01 - Entendimento correto. 
 
 
 
Documentos de habilitação  
 
Resposta 02 – Seu entendimento não está correto. Todos os documentos elencados no instrumento
convocatório deverão ser enviados via chat da sessão pública de acordo com o item 5.9 do edital. 
 
De acordo com a alínea e), os documentos ou copias autenticadas deverão ser o mesmos
encaminhados na sessão pública. 
 

https://www.ouvidoria.sp.gov.br/Portal/Default.aspx
http://www.transparencia.sp.gov.br/
http://www.sic.sp.gov.br/
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 07/10/2022 16:50:06

 
CPF: 01212570960 
 
Nome: Bruno Matheus Krause 
 
Endereço: Rua Dona Ernesta 
 
Cidade: Petrolândia 
 
CEP: 88430-000 
 
Telefone: 47991192033 
 
E-mail: bruno.krause@tty2000.com.br 
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https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/OC/pregao_oc.aspx?0M5zB4dFLe4uytmAeg3I8RaW0qu14w7gxRyHz21Stwuntbki6fqmsZRptn%2fvt2d1hE1Mf9%2fbIEThvzLTH%2fAj1g%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Edital/becprp16001.aspx?0M5zB4dFLe4uytmAeg3I8RaW0qu14w7gxRyHz21Stwuntbki6fqmsZRptn%2fvt2d1hE1Mf9%2fbIEThvzLTH%2fAj1g%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/OC/pregao_oc_item.aspx?0M5zB4dFLe4uytmAeg3I8RaW0qu14w7gxRyHz21Stwuntbki6fqmsZRptn%2fvt2d1hE1Mf9%2fbIEThvzLTH%2fAj1g%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Agendamento/pregao_oc_agendamento.aspx?0M5zB4dFLe4uytmAeg3I8RaW0qu14w7gxRyHz21Stwuntbki6fqmsZRptn%2fvt2d1hE1Mf9%2fbIEThvzLTH%2fAj1g%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Ata/becprp17001.aspx?0M5zB4dFLe4uytmAeg3I8RaW0qu14w7gxRyHz21Stwuntbki6fqmsZRptn%2fvt2d1hE1Mf9%2fbIEThvzLTH%2fAj1g%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Recurso/becprf16004.aspx?0M5zB4dFLe4uytmAeg3I8RaW0qu14w7gxRyHz21Stwuntbki6fqmsZRptn%2fvt2d1hE1Mf9%2fbIEThvzLTH%2fAj1g%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Adjudicacao/becprr1800101.aspx?0M5zB4dFLe4uytmAeg3I8RaW0qu14w7gxRyHz21Stwuntbki6fqmsZRptn%2fvt2d1hE1Mf9%2fbIEThvzLTH%2fAj1g%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/Compartilhado_ui/Login/Logoff.aspx?chave=D5BDC03CDCDC2153316D5B4636587B2


 

Resposta
  

 

 

Prezados(as) Integrantes da Comissão de Licitação, boa tarde!  
 
Em referência ao edital PE 80/2022, A presente licitação tem por objeto Contratação de serviços
técnicos especializados de TI para desenvolvimento de software, em conformidade com as
especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edita. Solicitamos os seguintes
esclarecimentos:  
 
Esclarecimento 1 – Existe contrato semelhante vigente no órgão?  
 
Em caso positivo, seria possível informar o número? 
 
Qual a empresa atuante no contrato? 
 
Qual a data prevista para encerramento? 
 
Qual o motivo do encerramento? 
 
Qual a quantidade de profissionais alocados?  
 
Foi executado de forma remota? 
 
 
 
Esclarecimento 2 – Qual é a ferramenta utilizada atualmente para a gestão de demandas?  
 
Esclarecimento 3 – Vai ser exigido preposto exclusivo para execução deste contrato? 
 
Esclarecimento 4 – Qual a previsão para inicio da execução do contrato? 
 
Esclarecimento 5 – Os equipamentos necessários para a execução dos serviços são de
responsábilidade da CONTRATNTE ou da CONTRATADA? 
 
 
 
Diante todo o exposto e como as informações solicitadas, podem influir significativamente no preço
estimado, aguardamos a resposta no prazo informado no item 16.5.2 do edital. 
 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 

Rogerio Lovantino da Costa 11/10/2022 16:02:39

Prezado Licitante, a fim de dirimir seu pedido de esclarecimento segue a resposta: 
 
Resposta 01 - Não existe contrato vigente. 
 
Resposta 02 – Github 
 
Resposta 03 - Não há necessidade de exclusividade desde que todos os apontamentos do edital sejam
cumpridos integralmente; 
 
Resposta 04 - Imediata após assinatura do contrato 
 
Resposta 05 - Os equipamentos e softwares serão ofertados pelo contratante;  
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Solicitação de Esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO 10/10/2022 15:26:52

 
CPF: 05913521331 
 
Nome: Igor Oliveira Lopes de Freitas 
 
Endereço: Rua Marcondes Pereira, 1381 
 
Cidade: Fortaleza 
 
CEP: 60135222 
 
Telefone: 85996791915 
 
E-mail: igor@nucleus.eti.br 
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https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Ata/becprp17001.aspx?0M5zB4dFLe4uytmAeg3I8RaW0qu14w7gxRyHz21Stwuntbki6fqmsZRptn%2fvt2d1hE1Mf9%2fbIEThvzLTH%2fAj1g%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Recurso/becprf16004.aspx?0M5zB4dFLe4uytmAeg3I8RaW0qu14w7gxRyHz21Stwuntbki6fqmsZRptn%2fvt2d1hE1Mf9%2fbIEThvzLTH%2fAj1g%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Adjudicacao/becprr1800101.aspx?0M5zB4dFLe4uytmAeg3I8RaW0qu14w7gxRyHz21Stwuntbki6fqmsZRptn%2fvt2d1hE1Mf9%2fbIEThvzLTH%2fAj1g%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/Compartilhado_ui/Login/Logoff.aspx?chave=D5BDC03CDCDC2153316D5B4636587B2


 

Resposta
  

 

Prezados, 
 
 
 
Viemos respeitosamente por meio deste, registrar e solicitar esclarecimentos acerca do  PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 0460/2022 - Contratacao de serviços técnicos especializados de ti para
desenvolvimento de software, conforme especificacoes e condicoes do termo de referencia, anexo i. 
 
 
 
Questionamentos: 
 
1. Em relação ao item 3.1 do Edital, os 02 prestadores de serviços solicitados inicialmente, serão
solicitados com carga horária cheia, de 176 horas/cada? 
 
2. Em relação ao item 7.2, a prestação de serviços dos profissionais serão 100% remota, ou remota
com possibilidade de trabalho presencial? Em caso de possibilidade comparecimento presencial, qual a
perspectiva, estimativa ou previsão de número de visitas por colaborador por ano, durante a vigência do
contrato?  
 
3. Em relação do item 7.3, que informa que a contratante poderá solicitar o perfil de profissional com
50% da carga horária. Existe uma estimativa de quantos e quais perfis de profissionais definidos no
Termo de Referência serão solicitados com a redução de carga horária informada? 
 
4. Em relação ao item 7.4, que prevê que os custos de deslocamentos de viagem, hospedagem e
alimentação para eventos em São Paulo. Existe uma estimativa de quantos eventos por ano que irão
requerer presença dos profissionais? 
 
5. Em relação ao item 7.11, será aceito como vínculo jurídico dos Profissionais com a Contratada, o
Contrato de Prestação de Serviços de Pessoa Jurídica? 
 
6. Em relação ao item 8.20, será admitido reuniões 100% remotas com o Gerente de Projeto, ou se for
requerido a possibilidade de reuniões presenciais, qual a estimativa de reuniões presenciais por ano
junto ao Gerente de Projetos? 
 
7. Em relação ao item 8.18, qual a carga horária estimada mensal, para o profissional de gerente de
projetos? 
 
8. Existe algum contrato do órgão com objeto igual ao semelhante ao do presente edital, seja contrato
em vigor ou encerrado? 
 
 
 
Desde já agradecemos. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
Igor

Rogerio Lovantino da Costa 11/10/2022 16:10:29
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 Prezado Licitante, a fim de dirimir seu pedido de esclarecimento segue a resposta: 
 
 
 
Resposta 01 - Os profissionais poderão ser solicitados com carga horária cheia ou meio período.
Certamente serão, no mínimo, 2 postos de trabalho, escolhidos após assinatura do contrato.  
 
 
 
Resposta 02 - O contrário. Por conta da dinâmica de eventos esportivos, capacitações/apresentação
dos módulos desenvolvidos ou salas de aceleração de desenvolvimento, foi solicitado vaga presencial,
entendendo que há alguma constância ou imprevisibilidade quanto à participação presencial. Para não
ser restritivo, foi aberta a possibilidade de análise para atuação remota. Se estiver atuando
remotamente, deverá comparecer presencialmente sempre que requisitado. 
 
 
 
Resposta 03 - Não há a estimativa. 
 
 
 
Resposta 04 - Depende dos calendários esportivos, apresentações, urgência de projetos. Por conta
dessa imprevisibilidade foram solicitadas as vagas presenciais. 
 
 
 
Resposta 05 - Sim, entendimento correto. 
 
 
 
Resposta 06 - Sim, será admitido reunião remota com gerente de projeto.  
 
 
 
Resposta 07 - O gerente de projetos deverá ser o representante/interlocutor da contratada junto à
contratante, zelando pelo cumprimento integral do edital, aplicando a quantidade de horas necessárias
para seu total cumprimento  
 
 
 
Resposta 08 - Houve uma licitação deste mesmo objeto em 30/06/2022. O contrato foi rescindido
unilateralmente e a empresa penalizada pelo não cumprimento do edital.  
 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/PoliticaPrivacidade.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/TermoUso.aspx
https://www.ouvidoria.sp.gov.br/Portal/Default.aspx
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http://www.sic.sp.gov.br/
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Resposta
  

 

 

Esclarecimento 10/10/2022 17:47:48

 
CPF: 03646053160 
 
Nome: Thaywan Gustavo Santos 
 
Endereço: qe40 rua 15 lote 27 apto 303' 
 
Cidade: brasilia 
 
CEP: 71755515 
 
Telefone: 61981205705 
 
E-mail: tsantos@nuageit.com.br 
 

Recentemente, na data de 30/06/2022, foi realizado pelo CPB um pregão com escopo similar ao atual a
ser contratado. Gostaríamos de esclarecer se esta licitação atual trata-se de um reforço ao contrato
anterior, que ocorreu no mês de junho.

Rogerio Lovantino da Costa 11/10/2022 16:12:03

Prezado Licitante, a fim de dirimir seu pedido de esclarecimento segue a resposta: 
 
 
 
O contrato foi rescindido unilateralmente e a empresa penalizada pelo não cumprimento do edital.  
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