
Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2021 - ESCLARECIMENTOS 

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 9 de agosto de 2021 09:26
Para: Guilherme Sampaio do Nascimento <guilherme.sampaio@to-brasil.com>
Cc: Homero Tavares <homero.tavares@to-brasil.com>
Cco: Mariana Ferreira da Silva <marianafs@pbh.gov.br>, Andre Luis Portilho Matos <portilho@pbh.gov.br>, Dalva
Candida Ribeiro Munayer <dalva.munayer@pbh.gov.br>

REF.: Pregão Eletrônico n.º 09/2021 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de
análise, desenvolvimento e manutenção de software utilizando práticas ágeis, análise e suporte à
infraestrutura de operação, on-site, mediante cessão de mão de obra exclusiva, na modalidade posto
de trabalho presencial. 

Prezado Sr. Guilherme Sampaio, bom dia! 

Segue resposta ao esclarecimento solicitado: 

PERGUNTA: "Entendemos que serão aceitos atestados utilizando a métrica de UST, HST ou Pontos de
Função de forma a comprovar a experiência das empresas licitantes. Está correto nosso
entendimento?" 

RESPOSTA: Conforme informado pela área solicitante, não está correto o entendimento. O(s)s
atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado
devem comprovar que o licitante tenha prestado serviços de projeto, desenvolvimento e manutenção
de software, mediante cessão de mão de obra, com, no mínimo, 3 (três) postos de trabalho. 

Estamos à disposição. 

Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

Em sex., 6 de ago. de 2021 às 14:39, CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS
<bhtrans.cpl@pbh.gov.br> escreveu: 

Prezados, boa tarde!
 
Acusamos recebimento.
 
Atenciosamente,
 
Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br
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Livre de vírus. www.avast.com.

 
Em sex., 6 de ago. de 2021 às 13:25, Guilherme Sampaio do Nascimento <guilherme.sampaio@to-brasil.com>
escreveu: 

Prezados, boa tarde!

 

Solicitamos esclarecimento que segue abaixo;

 
 

1)    Entendemos que serão aceitos atestados utilizando a métrica de UST, HST ou Pontos de
Função de forma a comprovar a experiência das empresas licitantes. Está correto nosso
entendimento?

 

 
Obrigado,
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