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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2014 
 
 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços para desenvolvimento de 
projeto, sustentação, serviço e documentação de sistemas de informação, na 
modalidade Fábrica de Software (FSW), dimensionados pela métrica de ponto de 
função. 
 

 
Em resposta aos questionamentos formulados no âmbito do Pregão Eletrônico nº 

1/2014, presto-me a esclarecer as dúvidas enviadas: 
 
 
PERGUNTA 1 – Com relação à exigência contida no subitem 10.2.1.2 , PÁGINA 77 do 
Edital, entendemos que a empresa vencedora obriga-se a apresentar uma das 
certificações listadas abaixo.  
· Certificado de Maturidade de Processos Capabilty Maturity Model (CMM) nível 3 ou; 
· Capability Maturity Model Integrator (CMMI) nível 3 ou 
· Certificado do Programa de Melhoria de Processo do Software Brasileiro (MPS-BR) 
nível “C” ou similar vigente e expedido por instituição qualificada e autorizada para este 
fim.  
Está correto o nosso entendimento? 

 
RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto. 
 
PERGUNTA 2 – Em relação ao item 10.10 “Critérios Técnicos Obrigatórios”, letra “e”: O 
item citado enumera uma série de atestados necessários para comprovação de 
experiência, contudo considerando que em um mesmo cliente pode ser executado, por 
exemplo, metrificação por pontos de função; gerenciamento de projetos por Pmok; e 
sustentação de sistemas em linguagem PHP, entendemos que um mesmo atestado 
pode comprovar mais de um item enumerado ou até todos eles, já que comprovaria a 
experiência solicitada. Está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA: Sim, os critérios exigidos pela área demandante podem estar todos 
reunidos num mesmo atestado de capacidade técnica, desde que, realmente, estejam 
claramente ali contemplados, ponto a ponto. 
 
PERGUNTA 3 - O item 13.14 descreve: “Todos os documentos emitidos em língua 
estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, 
efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou 
registrados no cartório de títulos e documentos.” Entendemos que essa observação se 
refere somente a atestados técnicos, no caso da comprovação do CMMi não há essa 
necessidade, visto que as descrições em inglês não comprometem o entendimento. 
Está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA: Sim, o entendimento está correto. Não há a necessidade de tradução do 
Certificado CMMI-3, apenas dos demais documentos que estejam em língua 
estrangeira. 
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PERGUNTA 4 – O item 10.10 descreve as informações que deve conter no atestado 
de capacidade técnica para ser considerado válido. Das informações solicitadas o item 
5, diz: “Descrever a qualificação dos serviços prestados, que qualifique o bom 
atendimento na execução do objeto, detalhando todas as atividades realizadas 
(conforme o subitem “d” para o Item Único)”. Entendemos que para a comprovação 
basta o cliente descrever que nas etapas de elicitação de requisitos, levantamento, 
projeto, construção, teste, etc. os serviço foi desempenhado com qualidade de acordo 
com critérios estabelecidos. Está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA: Sim, para a referida comprovação basta que a declaração dada pela 
empresa demonstre o atendimento ao item 10.10.  
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