
CONSOLIDAÇÃO DOS QUESTIONAMENTOS - 
CONSULTA PÚBLICA - DESENVOLVIMENTO E 

SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS 

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Diretoria Central de Governança de             
Tecnologia da Informação e Comunicação - DCGTIC da Secretaria de Estado de            
Planejamento e Gestão - SEPLAG, realizou uma consulta pública para discutir a            
modelagem de compra por meio de Registro de Preços para DESENVOLVIMENTO E            
SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS, via Pregão Eletrônico, para atendimento pleno a todos os            
órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Estado            
de Minas Gerais. 

Após análise dos questionamentos enviados pelos fornecedores interessados, segue abaixo          
consolidação dos mesmos e as respectivas respostas da equipe técnica responsável pela            
contratação:  

Legenda: P - Pergunta das Empresas; R - Resposta da Equipe técnica da DCGTIC 

 

● Qualificação Técnica/Equipe Técnica 

P: Conforme especificado no item 6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, referente a testes           
gostaríamos de fazer 2 pontuações/ sugestões: 

1. A - Relativo ao subitem a.4, que trata sobre qualificação de teste, sugerimos que               
o volume de 48.000 seja racionalizado, pois a mensuração de testes manuais em             
muitas oportunidades se mistura com a modalidade automatizada e acaba por           
prejudicar a competitividade das empresas (prejudicando aquelas que já utilizam          
parcial ou totalmente uma esteira de teste, expediente muito utilizado sobremaneira           
no ambiente ágil). Reforçando o exposto acima, inserir na qualificação comprovação           
de testes automatizados alternativamente aos manuais. 

R: Como o termo de referência não faz diferenciação entre testes manuais e             
automatizados, serão considerados ambos os modelos de teste para fins de           
comprovação do volume de USTs, desde que, a soma represente o valor mínimo             
exigido. Ademais, os quantitativos exigidos de USTs serão revisados com base em            
outras contratações públicas similares já feitas por outros entes federativos.  

2. Uma vez que no item 1.1.4 do Termo de Referência (TR), é solicitada a disciplina                
de Gerência de Projetos, sugerimos a solicitação de qualificação seja em           
metodologias tradicionais ou ágeis. 

R: Iremos considerar a ponderação. 



3. No subitem a.5 do Termo de Referência (TR), que trata sobre desenvolvimento e              
sustentação de sistema na volumetria de 80.000 de maneira abrangente,          
gostaríamos de fazer duas pontuações/ sugestões: 

3.1. Segmentação da volumetria por tecnologia, ou seja, distribuída entre Java, .net,            
SQL, etc (ou dispersão proporcional por tecnologia) 

R: Será considerada a comprovação de volumetria em qualquer que seja a            
tecnologia, ou seja, com apenas uma tecnologia ou com a soma de volumetria de              
diversas tecnologias, desde que,  a soma represente o valor mínimo exigido. 

3.2. Na sequência do item acima alocar volume anual habitualmente alocado em            
editais no patamar de 20.000 USTs. 

R: Os quantitativos exigidos de USTs serão revisados com base em outras            
contratações públicas similares já feitas por outros entes federativos.  

P: Em relação ao item 6 – Qualificação Técnica, sugerimos: 
 

a. INCLUSÃO de experiência relacionada ao uso de Metodologia Ágil, uma vez que             
a mesma é basilar para a realização dos serviços. Não seria uma experiência             
compatível, por exemplo, relacionada à Metodologia como “Cascata/Waterfall”; 
 
b. INCLUSÃO de experiência relacionada ao uso de rituais da Metodologia Ágil, 
como “product backlog”, “daily meeting”, “sprint retrospective”, “sprint planning 
meeting”, entre outros; 

 
R: Esses critérios serão revisados com base em outras contratações públicas           
similares já feitas por outros entes federativos.  
 
c. INCLUSÃO do requisito da proponente possuir minimamente XX profissionais          
com certificação SCRUM, emitidas por organizações como Scrum Alliance e Scrum           
Org; 
 
R: Esses critérios serão revisados com base em outras contratações públicas           
similares já feitas por outros entes federativos.  
 
d. Considerando o volume considerável de demanda de desenvolvimento em          
linguagem JAVA, sugerimos a INCLUSÃO do requisito da proponente possuir          
profissionais certificados na referida linguagem de programação; 
 
e. Considerando o volume considerável de demanda de desenvolvimento em          
linguagem JAVA, sugerimos a INCLUSÃO do requisito da proponente comprovar          



parceria com o fabricante ORACLE, uma vez que o mesmo é o fomentador da              
evolução de referida linguagem de programação; 
 
R: Informamos que as certificações a serem exigidas dos profissionais da           
contratada já estão detalhadas no tópico 14 do termo de referência: “Da Equipe             
Técnica”.  
 
f. Considerando a necessidade da proponente possuir qualificação e maturidade no           
processo de desenvolvimento de sistemas, sugerimos AVALIAR a possibilidade de          
INCLUSÃO do requisito de comprovação de maturidade do processo de          
desenvolvimento de software, através das certificações CMMi ou MPS.BR. 
 
R: Esses critérios serão revisados com base em outras contratações públicas           
similares já feitas por outros entes federativos.  
 
g. Sugerimos que sejam aceitos atestados com a métrica de HST, DESDE que os              
contratos objeto de comprovação de experiência não sejam relacionados à simples           
alocação de mão-de-obra, uma vez que não guardaria compatibilidade com a           
natureza dos serviços a serem prestados, o mesmo servindo para os contratos cujo             
objeto é o fornecimento de POSTOS DE TRABALHO. 
 
R: Informamos que o Termo de Referência já prevê a aceitação de atestados com a               
métrica de HST como comprovação de experiência. Leia-se: 
 
6.1.1. Para fins da comprovação das USTs exigidas nos atestados, serão aceitos            
atestados em pontos de função (PF), considerando, para efeito de conversão, a            
proporção de 1 (um) PF para 10 (dez) USTs. Da mesma forma, serão aceitos              
atestados em horas, horas de serviço técnico (HST) ou unidades equivalentes.           
Neste caso, a proporção será de 1:1 (um para um).  
 
6.1.2. Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional do licitante, o           
quantitativo mínimo exigido para cada parcela de maior relevância poderá constar           
em mais de 01 (um) atestado, sendo admitido o somatório de quantidades.  
 
P: Em relação ao item 14 – Da Equipe Técnica, sugerimos: 

 
a. Solicitar experiência do Supervisor Técnico em Gestão/Liderança de equipes de           
Desenvolvimento; 
 
R: Consideramos que as habilidades até então definidas para este perfil profissional            
já contém todos os aspectos necessários para a execução das atividades que lhe             
são correlatas.  



 
b. Corrigir a escrito do termo “PYTHON”, no descritivo do Desenvolvedor de            
Software, uma vez que está escrito como “PHYTON”; 
 
R:  Iremos considerar a ponderação na versão final do Termo de Referência.  
 
c. Verificamos que a certificação Profissional foi requisitada somente para o           
ANALISTA DE TESTES. Sugerimos avaliar que, para os perfis de ARQUITETO DE            
SOFTWARE / DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE, que seja incluído o requisito          
de que pelo menos um membro da equipe possua certificação profissional em            
linguagem JAVA; 
 
R: Consideramos que as habilidades até então definidas para estes perfis           
profissionais já contém todos os aspectos necessários para a execução das           
atividades que lhe são correlatas.  
 
 
d. Uma vez considerada a equipe mínima de 15 (quinze) profissionais, entendemos            
que a CONTRATANTE demandará atividades em volume suficiente para justificar a           
alocação dos mesmos. Está correto nosso entendimento ? 
 
R: Informamos que este item será alterado na versão final do termo de referência e               
os quantitativos de profissionais serão pactuados entre a contratante e a contratada            
na reunião inicial para alinhamento de expectativas contratuais (conforme item          
8.2.2.1).  
 
P: Na página 3, tópico denominado “3 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO” é            
mencionado sobre a definição da metodologia ágil como processo de          
desenvolvimento e sustentação. Para os projetos tanto de desenvolvimento quanto          
de sustentação o Product Owner (PO) será da CONTRATANTE? A pessoa           
responsável pelo PO será da área de negócio ou da área de tecnologia da              
informação (TI)? 

R: O PO será da Contratante. Em relação à pessoa responsável pelo PO, ainda              
estamos analisando, mas será alguém que tenha familiaridade com a metodologia           
ágil. 

P: Para estabelecimento de equipe mínima para prestação do serviço é importante            
que seja estabelecido o quantitativo mínimo periódico a ser consumido no decorrer            
do contrato. 

R: Informamos que o item que versa sobre equipe mínima será redefinido na             
publicação da versão final do TR, ajustando-se à consolidação da demanda dos            



órgãos participantes do RP que ainda está sendo levantada. Sendo assim, será            
avaliada a possibilidade de estabelecer um quantitativo mínimo periódico. 

P: Em relação a qualificação técnica, acreditamos que é um ponto crucial como             
garantia de que a SEPLAG-MG contrate uma empresa fornecedora que seja capaz            
de entregar uma prestação de serviço com qualidade e no expresso volume a ser              
contratado. Para isso é importante que as empresas participantes tenham notória           
experiência nos serviços com volume compatível ao licitado. Desta forma sugerimos           
o acréscimo dos seguintes pontos: 

1. Experiência em desenvolvimento e manutenção de aplicativos para dispositivos          
móveis nos sistemas operacionais Android e iOS utilizando plataforma React; 

2. Experiência em desenvolvimento ou manutenção de sistemas utilizando         
certificação digital com aderência à ICP-Brasil; 

3. Experiência em automação de processos de negócio com pelo menos 9 (nove)             
processos automatizados no período ininterrupto de 12 (doze) meses utilizando          
ferramenta de workflow de forma integrada aos sistemas de negócio; 

4. Experiência em serviços de desenvolvimento ou manutenção de sistemas de           
informação com a utilização de sistema de informação geográfica ArcGis 9.2 ou            
superior; 

5. Experiência na prestação de serviços técnicos de desenvolvimento e manutenção           
de sistemas de informação, utilizando metodologias ágeis, em regime de fábrica de            
software, em período ininterrupto de no mínimo 12 (doze) meses, contendo no            
mínimo 12 (doze) dos seguintes artefatos, práticas ou equivalentes, que devem ter            
sido produzidos nos projetos: 

·        Backlog do Produto; 
·        Gráfico Burndown ou Burnup; 
·        Planejamento da liberação (release) ou Roadmap; 
·        Planejamento da iteração (sprint); 
·        Quadro Informativo (Kanban); 
·        Diagrama de fluxo cumulativo; 
·        Documento de requisitos não funcionais; 
·        Scripts de teste automatizado; 
·        História de usuário; 
·        Documento de mensagens; 
·        Protótipo de tela; 



·        Parecer de usabilidade e conformidade visual; 
·        Especificação de componentes; 
·        Reunião diária; 
·        Retrospectiva da iteração; 
·        Apresentação do resultado da liberação. 
·        Testes de unidade; e 
·        Teste de aceitação automatizados 

6. Experiência na prestação de serviços de desenvolvimento ou manutenção de           
sistemas, contemplando os itens a seguir: 

·        O código gerado foi mantido em repositório, sob controle de versões; 
· O código gerado foi disponibilizado em ambiente com pipeline          

automatizado de integração contínua, seguindo as práticas DevOps; 
· O código gerado foi submetido à análise automatizada de qualidade e            

ficou aderente aos padrões de qualidade estabelecidos nos processos         
corporativos. 

R: Esses critérios serão revisados com base em outras contratações públicas           
similares já feitas por outros entes federativos.  

P: Em relação ao item 14.4, relativo a indicação do preposto do contrato,             
gostaríamos de esclarecer/ sugerir que seja exercido concomitantemente pelos         
perfis de Gerente de Contrato ou Serviços. 

R: Entendemos que o termo de referência não exige que o preposto e o gerente de                
contrato ou serviços sejam pessoas distintas, portanto, é possível que uma mesma            
pessoa exerça ambos os papéis, a critério da contratada.  

● Catálogo de Serviços 

P: Considerando o item 9 do Catálogo de Serviços e subitem 9.8, gostaríamos de              
reforçar que inclusões, alterações e exclusões de atividades podem ocorrer a           
qualquer tempo visando o equilíbrio econômico da execução dos serviços, conforme           
necessidade do negócio ou atualizações tecnológicas. Por mais que tenha um fluxo            
de revisão do catálogo, julgamos necessário a criação de um comitê com reuniões             
periódicas (mensais ou bimestrais) para revisão do catálogo; 

R: Entendemos que a criação de um comitê não se faz necessária, pois, conforme              
previsto no item 9.13, caso seja necessário a inserção de algum serviço no catálogo              
de serviços, esta se dará por meio da validação de piloto previamente aprovado por              



ambas as partes contratuais.Sendo assim, acreditamos que esta verificação já é           
suficiente. Leia-se: 

9.13. Itens de catálogo cujas propostas de especificação tenham sido validadas           
mediante piloto e aprovadas pelas partes contratuais passarão a compor o Catálogo            
de Serviços provisoriamente até sua efetivação por meio de aditivo contratual.  

P: No item 4 do Catálogo de Serviços em Tarefas Candidatas, sugere-se que seja              
incluído nas atividades de para “Serviços para gerenciamento de projeto”, o Perfil            
Profissional de Gerente de Projetos / Scrum Master. 

R: Informamos que o item Tarefas Candidatas não fará parte da versão final do              
Termo de Referência.  

P: Sugerimos a inclusão de fator de ponderação na remuneração das atividades de             
catálogo, seja pelo perfil profissional requerido ou pela complexidade da tarefa           
(temos diversas atividades com enquadramento com possibilidade para diferentes         
perfis: Por exemplo arquiteto e/ ou desenvolvedor, mas remuneração sem o fator            
acaba sendo a mesma para ambos). 

R: Não será incluído. A critério da contratada a escolha do profissional. 

P: Considerando que todo o ciclo de desenvolvimento está sendo remunerado via            
UST, compreendemos que o item 8.3.14.2, precisa ser remunerado (incluído no           
catálogo).  

10.1. Referência: Homologação Funcional (Demandantes / Áreas de Negócio) -          
conformidade requisitos funcionais, não-funcionais e regras de negócio. A         
Contratada deverá alocar recursos para homologação assistida, ou seja, com a           
presença do seu representante técnico – sem ônus adicional para a Contratante. 

R: Será estabelecido um prazo máximo para que a Contratante formalize a            
homologação da Sprint, evitando que esta atividade perdure por muitos dias e gere             
prejuízos à Contratada. Sendo assim, não haverão custos específicos para essa           
atividade, considerando que este custo já está embutido na volumetria de USTs            
definida para os itens do catálogo de serviços.  

P: Sobre o Catálogo de Serviços (anexamos comprovação da revisão de           
correlação/inclusão destes itens no contrato do TJMG que pauta-se no mesmo           
catálogo referência da presente consulta pública): 

  
● Item 3.2 / Implementar Código Fonte: Sugerimos a revisão do volume de            

USTs, de 12 para 19,2, baseado na experiência de execução deste catálogo            
em inúmeros contratos. 



  
 

● 3.6 / Manutenção cosmética em interface de usuário: Associada às          
demandas de alterações de interface, por exemplo: fonte de letra, cores de            
telas, logotipos, mudança de botões na tela, mudança de posição de campos            
ou texto na tela. 1,8 UST 

  
 

● Item: #.# / Elicitação e Especificação de Requisitos: Refere-se,         
essencialmente, ao levantamento de requisitos junto ao Tribunal.  4 UST  
  

● Sugerimos no item CDU, no item 1.1 / Especificar caso de uso também             
seja aplicado para artefato ágil User Story, com a correspondência de 8            
USTs. 

R: Esses critérios serão revisados com base em outras contratações públicas           
similares já feitas por outros entes federativos.  

P: Em relação ao catálogo de serviços apresentado, sugerimos que seja adicionado            
atividades acessórias e complementares ao processo de desenvolvimento de         
software a fim de que o futuro contrato atenda a todas as necessidades. Elencamos              
as seguintes atividades: 

a. Definição de Experiência e Interface do Usuário – UI/UX; 

b. Realização de sessão de Design Sprint para definição de solução e prototipação; 

c. Implementação de processo DevOps; 

d. Definição de Estratégia Digital do Negócio (Digital Strategy); 

e. Mapeamento de Processos; 

f. Implementação/Automatização de Processos; 

g. Desenvolvimento de sistemas Georreferenciados; 

h. Implementação e Consultoria em processo ágil de desenvolvimento/manutenção         
de software com Agile Coach; 

i. Elaboração e Implementação de arquitetura de soluções em nuvem; 

j. Desenvolvimento e Analise de solução de Business Intelligence; 

k. Desenvolvimento e Manutenção de portais com tecnologia CMS; 



R: Esses critérios serão revisados com base em outras contratações públicas           
similares já feitas por outros entes federativos.  

● Sanções Administrativas 

P: No item 21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS onde o Subitem 21.1.2, menciona           
multa de até: 

21.1.2.1. 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre                
o valor do objeto não executado; gostaríamos de sugerir o detalhamento para que o              
desconto seja verificado considerando a OS (Ordem de Serviço), cujo objeto           
sinalizado como atrasado está vinculado. 

R: Iremos considerar a ponderação na versão final do Termo de Referência. 

P: O item 21.1.2.3 não explicita o percentual para que possamos avaliar a 
compatibilidade e razoabilidade do mesmo. 

 
R: Iremos considerar a ponderação na versão final do Termo de Referência.  
 

● Perguntas Gerais 

P: Itens de Mobiliário e equipamentos de TI deverão ser providos pela contratada ou              
contratante? 

R: Para os casos em que a execução do serviço for realizada nas dependências da               
contratada, esta deverá disponibilizar a infraestrutura necessária aos seus         
profissionais. Para os casos em que a execução do serviço for realizada nas             
dependências da contratante, esta irá disponibilizar a infraestrutura. Ressaltamos         
que esta regra está definida nos itens 8.12 e 8.13, apenas será alterada a forma               
padrão para execução da OS, que, via de regra, será nas dependências da             
contratada.  

P: Para efeito de equilíbrio econômico / financeiro, sugerimos que na entrega com             
assinatura do Termo Provisório, seja remunerado em 70%, e após a homologação            
com o Termo Definitivo a complementação em 30%. 

R: Entendemos que o pagamento deve ser feito apenas após o recebimento            
definitivo da OS. 

P: Sugerimos a adição do landscape das soluções que serão suportadas, seus            
ambientes (DEV, QA, HOMOLOGAÇÃO e PRODUÇÃO/DR em HA) e suas          



principais funções. Dessa forma será possível realizar uma proposta mais assertiva           
ao órgão.  

R: Informamos que a demanda total de todos os órgãos que farão parte do RP da                
SEPLAG ainda está sendo consolidada. Sendo assim, a versão final do Termo de             
Referência conterá o landscape das soluções que serão suportadas, seus          
ambientes e principais funções.  
 
P: Não está claro como serão tratados os PONTOS FACULTATIVOS, uma vez que 
estes não são FERIADOS propriamente ditos; 
 
R: Os pontos facultativos serão tratados conforme determinação da contratante em 
veículo oficial.  
 
P: VERIFICAR se está correta a inclusão dos termos “ponto de função e/ou horas” 
no item 8.3.9. Caso esteja correta a referida menção, não está claro o critério pelo 
qual será utilizado uma ou outra métrica de referência. 
 
R: Iremos acatar a ponderação na versão final do Termo de Referência. Onde lê-se              
“sem a prévia contagem estimativa de ponto de função e/ou horas” leia-se “sem a              
prévia estimativa de UST”. 
 
P: No item 14.19 subentende-se que o prazo é em dias “corridos”, de forma que 
sugerimos explicitar a condição do mesmo, se é “corridos” ou “úteis”. 
 
R: Entendimento correto. Iremos acatar a ponderação na versão final do Termo de 
Referência.  

P: Acreditamos que as atividades da SEPLAG-MG estejam altamente orientadas em           
processos com envolvimento de um grande número de atores/usuários. Desta          
forma, recomendamos que a contratação preveja a realização do serviço de           
modelagem, analise, e implementação de sistemas orientados a processos         
utilizando o padrão BPMN 2.0. Esta abordagem garante a qualidade, eficiência e            
gestão sobre os processos executados como acompanhamento em tempo real da           
execução dos processos, monitoramento dos prazos estabelecidos, controle de         
alçadas e responsabilidades, entre diversos outros benefícios. Além das atividades          
desta natureza que sugerimos no item anterior, consideramos importante que a           
contratação preveja que a empresa CONTRATADA forneça em seus serviços          
durante a execução do contrato, um sistema de automação de processos com o             
padrão BPMN 2.0 para este tipo de atividade com o objetivo de aumentar a              
produtividade e qualidade das entregas a serem realizadas. 



R: Informamos que iremos avaliar as sugestões feitas. 

Modelo de Execução Contratual (Presencial x Remoto) 

P: Em alternativa ao modelo de execução presencial, gostaríamos de sugerir que            
atividades de desenvolvimento sejam executadas alternativamente com dinâmica        
remota, pois isto propiciará a adequação da equipe mais ágil (agregação de perfis             
de acordo com as demandas), assim como aproveitar conhecimentos e          
capacitações da contratada oriundos de outros contratos. 

R: Iremos considerar a ponderação na versão final do Termo de Referência. Sendo             
assim, a execução remota da OS passará a ser o padrão de execução, podendo ser               
alterada a critério da contratante.  

P: Referente ao Item 8  (local da prestação de serviços): 

Comentários: Sugerimos que seja implementado um cenário misto de prestação dos           
serviços, considerando equipes de fábrica de software remotas. Consideramos essa          
ponderação válidas pois já possuímos equipes extremamente especializadas, de         
alto nível, trabalhando em outras cidades. 
Exemplificando, temos clientes que usam a seguinte estratégia: a gerência inloco           
tem uma equipe compostas de analistas de requisitos e arquitetos os quais            
desenham a solução e validam junto aos usuários finais, e parte (ou toda a              
produção do código ficam em fábricas remotas) em nossas dependências. Os           
custos de viagem deixam de impactar no valor da UST e há uma abrangência de               
currículos não limitada à cidade de Belo Horizonte. 
 
R: Iremos considerar a ponderação na versão final do Termo de Referência. Sendo             
assim, a execução remota da OS passará a ser o padrão de execução, podendo ser               
alterada a critério da contratante.  
 
P: PREVER que, em cenários como a da atual pandemia do Coronavírus, que as              
atividades podem vir a ser realizadas de forma REMOTA, com os profissionais em             
suas respectivas residências, com os equipamentos fornecidos pela CONTRATADA         
e a viabilização do acesso ao ambiente de DESENVOLVIMENTO ser provido pela            
CONTRATANTE; 
 
R: Iremos acatar a ponderação na versão final do Termo de Referência. Sendo             
assim, a execução remota da OS passará a ser o padrão de execução, podendo ser               
alterada a critério da contratante.  

P: Sugerimos que os serviços possam ser executados a partir das dependências da             
CONTRATADA, além do cenário de pandemia que nos encontramos, temos          



experiência em diversos projetos onde apenas atividades essenciais são         
executadas no ambiente da CONTRATANTE e todas as atividades de          
construção/manutenção de sistemas é feita de forma remota. Este modelo de           
trabalho possibilita o aumento na disponibilidade de profissionais de alta          
qualificação atuem nos projetos, com ganhos de produtividade e qualidade          
comprovados. 

R: Sendo assim, a execução remota da OS passará a ser o padrão de execução,               
podendo ser alterada a critério da contratante.  

● Certificações 

 
P: Consideramos que para este tipo de demanda, dada a sua complexidade, é             
essencial que a empresa possa nível de maturidade em Engenharia de Software.            
Assim sendo recomendamos que seja exigida minimamente a certificação CMMI          
Nível 3 da empresa fornecedora. 
 
R: Esses critérios serão revisados com base em outras contratações públicas           
similares já feitas por outros entes federativos.  

P: Exigência de que a empresa declarada 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” vigente e expedido por instituição qualificada e autorizada para            
este fim em nome e CNPJ da empresa vencedora, não sendo aceito certificado em              
nome de filial, a menos que a empresa participe do certame pela filial. 

R: Esses critérios serão revisados com base em outras contratações públicas           
similares já feitas por outros entes federativos.  

● Subcontratação 

 
P: A sessão limita a subcontratação. Este requisito não é inviabilizar o processo             
mas viabilizará economicidade se permitir subcontratar uma empresa local com          
recursos CLT. O aporte inicial e a reposição de recursos durante o contrato será              
mais efetiva e eficaz. 
 
R: Não haverá previsão de subcontratação.Diante da necessidade, existe a          
possibilidade de formação de consórcio para participar e fornecer. A natureza da            



prestação dificulta uma separação exata de parcelas que acessórias ao objeto que            
poderiam ser permitida a subcontratação. 
 

● Execução das OSs 

P: Não estão claros os prazos de HOMOLOGAÇÃO citados nos itens 8.3.14.1 e             
8.3.14.2; 
 
R: Iremos acatar a ponderação na versão final do Termo de Referência. O texto              
será revisto para esclarecer os prazos e a dinâmica de sprint e OS.  
 
P: Solicitamos, para não prejudicar a execução continuada dos sprints, que, em            
caso de demora na homologação por parte da CONTRATANTE, que, após           
decorrido um determinado prazo, a mesma será considerada como realizada de           
forma TÁCITA. 
 
R: O texto será revisto para esclarecer os prazos e a dinâmica de sprint e OS.  

P: Em análise dos indicadores “Indicador de Propostas de Execução entregues em            
Atraso (PEA)” e “Indicador de Atraso de OS (OAS), entendemos que há um             
duplicidade nos indicadores, pois referem-se a penalização com a mesma          
finalidade. 

R: Entendemos que os indicadores tratam de diferentes tipos de métricas. O PEA             
mede o atraso na entrega da proposta de execução, o OAS mede o tempo de               
execução do serviço propriamente dito. 

P: Em relação ao item 8.5. Prazo da Prestação dos Serviços, relativo a conclusão              
da OS (execução dos serviços e entrega dos produtos para avaliação), com cálculo:             
PMax = Total UST / 8h. 

Estudos comprovam que as horas produtivas diárias é inferior à 8h, desta forma             
recomendamos que seja incluído 15% à 20% na fórmula do PMax, sendo: PMax =              
Total UST / 8 * 1.2; 

R: Entendemos que, apesar de as horas produtivas diárias de um profissional ser             
inferior à 8 horas, a contratada pode alocar mais de um profissional para o              
desempenho da atividade, de forma que, a somatória de rendimentos totalize 8            
horas diárias. 

P: Não foi citada a disponibilização de uma ferramenta de ITSM para controle das              
OSs. Esta ferramenta será fornecida pela SEPLAG ou deverá compor o custo das             
USTs?  



 
R: Entendemos que deverá compor o custo das USTs. 
 

P: Na página 3, tópico denominado “3 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO” é            
mencionado sobre a definição da metodologia ágil como processo de          
desenvolvimento e sustentação. Todo projeto baseado em metodologia ágil se          
sustenta sobre uma visão de um backlog de produto que vai sendo refinado             
(backlog grooming) ao longo das execuções das sprints, permitindo que mudanças           
sejam rapidamente absorvidas pelo time, onde a confiança do cliente em relação ao             
fornecedor é de mão dupla permitindo ajustes em tempo de execução do projeto em              
questões relativas a prazo e custo do projeto. Para o termo de referencia em              
questão, as OS (Ordens de Serviço) já terão um total de USTs definidos para a               
contratação, logo qual será o mecanismo que poderá ser utilizado em tempo de             
projeto para garantir a mesma flexibilização em relação a mudanças solicitadas           
pelas áreas clientes e aprovadas pelo PO para entrar nas sprints, garantindo o             
equilíbrio físico financeiro para o fornecedor?  

R: Todo o mecanismo de emissão de OS pela contratante e de proposta de              
execução da mesma pela contratada (inclusive a seleção dos serviços do catálogo            
que serão empregados para a execução da OS) estão descritos detalhadamente no            
item 8.3. Cabe ressaltar que, conforme pode ser observado no item, a execução da              
OS e suas eventuais revisões (flexibilização) estão previstas no TR e poderão            
ocorrer, desde que, pactuadas entre o PO e a contratada. 

P: Na página 6, tópico denominado “8.3 Solicitação dos serviços”, é mencionado            
que a CONTRATANTE registrará uma minuta de OS descrevendo a demanda a ser             
atendida pela CONTRATADA. A CONTRATANTE já fornecerá uma estimativa, na          
sua visão de USTs por cada OS? A CONTRATADA poderá apresentar uma            
estimativa diferente a maior e/ou menor, se assim entender, a partir do escopo da              
demanda declarada na minuta da OS?  

R: Conforme verificado no item 8.3.2, tem-se que: 

Passo 2: Responsável – Contratada: 

Analisa a minuta Apresenta proposta de execução com a previsão de itens de             
catálogo, estimativas de UST e de prazos de início e execução. 

Além disso, conforme descrito no item 9 – DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS, está             
previsto no TR a possibilidade de revisão dos serviços do catálogo, inclusive o             
número de USTs, desde que bem fundamentada. 



P: Na página 7, tópico denominado “8.3.8.1”, é mencionado que a CONTRATADA            
deverá realizar o detalhamento sobre duração de entrega das sprints backlogs. Qual            
o prazo mínimo e máximo em dias, esperado pela CONTRATANTE, para a duração             
de uma sprint?  

R: Não há prazo mínimo ou máximo formalmente estabelecido, mas como           
comumente ocorre na metodologia ágil, espera-se que os sprints durem em torno de             
2 (duas) a 4 (quatro) semanas. 

P: Na página 8, tópico denominado “8.3.21.1”, é mencionado que alterações           
previstas de detalhamentos de itens não constituirão mudança de escopo. Não está            
claro quais são as mudanças que podem ocorrer no escopo que não serão             
contabilizadas. Poderia detalhar melhor o entendimento sobre esse item? 

R: Todas as eventuais mudanças de escopo serão contabilizadas, desde que           
obedeçam ao disposto no subitem 8.3.21. Sendo assim, alterações nos itens de            
serviço do Catálogo selecionados e acordados entre as partes para compor a OS,             
na contagem detalhada de UST e/ou nos prazos, também podem ocorrer, apenas            
não são considerados como mudança de escopo. 

P: Na página 9, tópico denominado “8.4.5” item a, é mencionado que defeitos que              
comprometam o entendimento do produto. Poderia detalhar melhor o que seria           
entendimento do produto? Pois em se tratando de um método ágil com a             
participação do PO (Product Owner) durante uma entrega não pode ser recusada            
por entendimento e qualquer mudança deve ser promovida ao backlog do produto            
para posterior priorização pelo próprio PO para um backlog de sprint. Se esse item              
de trabalho não tiver previsto no escopo da OS deverá ser aprovado por solicitação              
de mudança. Esse entendimento está correto?  

R: Não está correto o entendimento. O item a do tópico 8.4.5 faz-se referência à               
possibilidade de rejeitar o produto em caso de defeitos que comprometam o            
entendimento e/ou a usabilidade pelo usuário final, não se refere a mudanças no             
escopo em meio à execução da OS. 

P: Na página 9, tópico denominado “8.4.11”, é mencionado que os prazos            
consumidos nas avaliações dos produtos pela CONTRATANTE não serão         
computados nos prazos da CONTRATADA. O início das próximas sprints do projeto            
ficarão condicionadas a aprovação da anterior? Se sim, neste caso qual seria o             
mecanismo de reequilíbrio financeiro para a CONTRATADA em caso de atrasos e            
demora excessiva por parte da CONTRATANTE? Se não, como seriam tratados           
mudanças em sprints em execução decorrente se não aprovações de sprints já            
entregues? 



R: O texto será revisto para esclarecer os prazos e a dinâmica de sprint e OS.  

P: Na página 11, tópico denominado “8.6.3”, é mencionado sobre o cancelamento            
de tarefas em execução. Como será tratado a contabilização de tarefas que foram             
executadas (esforços de levantamento e especificação) que já tiverem sido          
realizadas, porém que não geraram software como entregável? 

R: O entendimento sobre esta situação está descrita no item 8.6.3. Ou seja, para as               
tarefas canceladas pelo Contratante cuja execução já tenha sido iniciada na data de             
cancelamento, deverá ser contabilizada apenas a quantidade de unidades de          
medida efetivamente realizadas. 
 
P: Na página 11, tópico denominado “8.6.8”, é mencionado que a CONTRATADA            
poderá solicitar, via solicitação de mudança, revisão da data de conclusão da OS.             
Contudo, se os atrasos decorrente tiverem responsabilidade por parte da          
CONTRATANTE, qual será o mecanismo de reequilíbrio financeiro para a          
CONTRATADA? 
 
R: Entendemos que no planejamento da OS e do Sprint os insumos e obrigações da               
contratante já estarão determinados. A solicitação de mudança aqui mencionada          
relaciona-se à  contratada.  
 

P: Na página 32, tópico denominado “3. CATALOGO DE SERVIÇOS”, é           
mencionado sobre as definições de unidade de medida, variação e condição de            
ajuste. A unidade de medida será a UST, porém as medições a serem feitas pela               
CONTRATADA não estão claras se serão feitas exclusivamente em pontos de           
função e, posteriormente, convertidas para UST utilizando a própria métrica citada           
no termo de referência no tópico “6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA”, subitem “6.1.1”, ou            
se será uma mescla de contagem de pontos função com variação e condições de              
ajuste. Poderia dar um exemplo prático simulando o cálculo de acordo com as             
regras para maiores esclarecimentos?  

R: Conforme estabelecido no item 1.2 do TR, a única unidade de medida e              
parâmetro para remuneração dos serviços será a UST. Além disso, a contagem de             
USTs (item 8.6) será feita apenas com base na indicação dos serviços apontados             
pela contratada como necessários à execução da OS. Sendo assim, conforme           
subitem 6.1.1 os pontos de função serão utilizados exclusivamente para          
comprovação de qualificação técnica da empresa.  

P: Sugerimos que o processo de homologação por parte da CONTRATANTE           
(técnica e funciona, provisório e definitivo) seja tácito para fins de faturamento, com             



prazo máximo de até 15% do tempo previsto para realização da respectiva OS, não              
desabonando a CONTRATADA da responsabilidade quanto a qualidade e garantia          
da entrega. 

R: O prazo para homologação tácita está definido no quadro do item 8.5.2 e              
corresponde a 5 dias úteis, independentemente do prazo utilizado para a execução            
da OS. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


