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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 – Quantos aos níveis dos certificados CMMI e MPS.Br: 

  
Na página 7 do edital, há a seguinte informação: 
  

11.9. Caso o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar apresente preço inferior 
a 60% (sessenta por cento) do preço estimado pelo CAU/BR, esse terá que demonstrar a 
exequibilidade de seus preços, apresentando a seguinte documentação complementar: 

11.9.1. Contrato ou contratos medidos por ponto de função e regidos por níveis de serviço, 
acompanhados de notas fiscais e declaração do tomador dos serviços que comprovem a 
execução satisfatória de serviços similares aos previstos neste Edital, com preço unitário do 
ponto de função igual ou inferior ao ofertado pelo licitante; 

11.9.2. Registros ou evidências que comprovem a adoção de processos de 
desenvolvimento aderentes à norma ISO NBR 15.504, compatíveis com os níveis de 
maturidade CMMi-Dev 2 ou MPS.Br nivel F, na localidade em que foi prevista a realização 
da parcela mais significativa das atividades de desenvolvimento.              

Entretanto, na página 77, há o seguinte texto: 

10.2.1.2. A empresa vencedora obriga-se a apresentar, como condição para a assinatura do 
contrato o Certificado de Maturidade de Processos Capabilty Maturity Model (CMM) nível 3, 
Capability Maturity Model Integrator (CMMI) nível 3, 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. 

Tendo em vista a divergência entre os níveis mencionados nos trechos acima 
transcritos, solicitamos informar qual o nível devemos considerar. 

 
RESPOSTA: O edital já foi retificado para corrigir as divergências ora relatadas. 
Indicamos observar a retificação postada em nosso site. 
 
 
PERGUNTA 2 – Com relação ao item 10.2.1.1, páginas 76-77:  

  
10.2.1.1. A empresa licitante deverá comprovar que os profissionais alocados para os 
serviços de preposto, gerência de projetos, análise de requisitos, projeto técnico e 
metrificação fazem parte do seu quadro de pessoal (CLT) e possuem os requisitos 
obrigatórios relacionados abaixo, comprovados por intermédio de contrato de trabalho, 
diploma, certificado, currículo e atestado/declaração de entidade idônea em nome do 
profissional e da devida comprovação de que faz parte da equipe da empresa licitante por 
meio da apresentação da Relação de Empregados (RE) no ato da assinatura do Contrato. 
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Quanto à esta exigência o TCU já se manifestou a respeito: 
  

“Determinação à FIOCRUZ para que, nos certames, abstenha-se de exigir que as empresas 
licitantes tenham, em seu quadro permanente, determinados profissionais, pois a 
jurisprudência do TCU é pacífica no sentido de reconhecer que o funcionário 
apontado a atender às exigências de qualificação técnico-profissional possa ser 
vinculado à empresa por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de 
acordo com a legislação civil comum, sem, necessariamente, possuir vínculo 
trabalhista com a empresa licitante, cf. Acórdãos nºs 2.297/2005-P, 361/2006-P, 
291/2007-P, 597/2007-P, 1.110/2007-P, 1.901/2007-P e 2.382/2008-P. (Grifo nosso)” 

  
Em observância aos princípios que regem os processos licitatórios, à legislação e a 
jurisprudência sobre o tema, entendemos que serão admitidas outras formas de 
comprovação de vinculo, tais como contrato de prestação de serviço, contrato social, 
além de CLT, ou ainda declaração de disponibilidade dos profissionais. Está correto 
nosso entendimento? 
 
RESPOSTA: A norma deve ser interpretada de forma abrangente, de modo que o 
profissional necessite apenas estar vinculado à empresa por meio de contrato de 
prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum, mediante 
comprovação da referida condição quando da assinatura do contrato resultante do 
Pregão Eletrônico nº 1/2014. 
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