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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.

Prezada Sra. Caroline Bordin, boa tarde! 

Seguem respostas aos esclarecimentos solicitados:

PERGUNTA 1: "Conforme item 16.2 do edital, o prazo para apresentação de razões e contrarrazões
é de 3 dias (úteis), está correto nosso entendimento?"

RESPOSTA 1: Não, o entendimento não está correto. Conforme legislação vigente e itens 16.2 e
16.3 do Edital, os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção de
recorrer contra decisões da Pregoeira, deverão apresentar suas razões no prazo de 3 (três) dias, a
partir do término do prazo para manifestação e os demais licitantes poderão apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

“Art. 44 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, motivadamente, durante o
prazo concedido no edital, manifestar sua intenção de recorrer, em campo próprio do
sistema.

§ 1º – As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo
de três dias.

§ 2º – Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas
contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente,
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.” (Decreto nº 17.317, de 30/03/2020).

“Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrário.” (Lei 8.666, de 21/06/1993) 

PERGUNTA 2: "Entendemos que os licitantes devem encaminhar no cadastro da proposta a
Proposta Comercial CONCOMITANTEMENTE com os Documentos de Habilitação exigidos no Capítulo
14 deste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para
abertura da sessão pública. Está correto nosso entendimento?"

RESPOSTA 2: Sim, o entendimento está correto, em consonância com o disposto no Capítulo 10 do
Edital, em especial no item 10.1, entretanto, ressaltamos o disposto no subitem 10.1.2 do Edital: “A
Proposta Comercial a ser registrada no sistema eletrônico deverá conter a descrição do objeto e
Preço Global ofertado. Os preços unitários dos itens serão exigidos apenas na Proposta Comercial
adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.”

PERGUNTA 3: "O Anexo III A a G (planilha de custos e formação de preços) deve ser encaminhado
CONCOMITANTEMENTE no cadastro da proposta com os seus devidos custos administrativos e estes
não devem ser alterados após os lances, está correto nosso entendimento?"



RESPOSTA 3: Não, o entendimento não está correto. Reiteramos os esclarecimentos prestados na
resposta nº 02 acima e complementamos que, observado o disposto na alínea “a” do subitem
12.14 do Edital: “Encerrada a sessão pública de lances e a negociação, a Pregoeira convocará o
arrematante para, no prazo de 4 (quatro) horas, encaminhar, por meio do sistema eletrônico, os
seguintes documentos: a) Proposta Comercial adequada ao último lance ofertado após a
negociação, observado o disposto no item 13.1 e seus subitens, assinada pelo(s) representante(s)
legal(ais) do licitante, conforme Modelo de Proposta Comercial – Anexo III A a G, desonerada ou
não desonerada, conforme o caso.”

PERGUNTA 4: "Entendemos que os custos administrativos não sofrem alteração. Sendo assim a
PCFP (planilha de custos e formação de preços) após os lances não poderá sofrer alteração nos
custos administrativos anteriormente registrados. Está correto nosso entendimento?"

RESPOSTA 4: Não, o entendimento não está correto. Reiteramos os esclarecimentos prestados nas
respostas 02 e 03 acima. 

PERGUNTA 5: "Em qual momento e em qual documento o licitante deve informar a convenção
coletiva que está subsidiando a sua proposta?"

RESPOSTA 5: Essa informação deve constar na Proposta Comercial adequada ao último lance
ofertado após negociação, em campo específico a ser preenchido no Anexo III A – Quadro Resumo
do Anexo III - Modelo de Proposta Comercial, em consonância com o disposto na alínea "d" do item
13.1 do Edital.

PERGUNTA 6: "Estamos entendendo que o percentual RAT/FAP deve ser informado na sua
proposta, conforme destacado no Anexo III, e este deve ser comprovado com a folha de
pagamento. Está correto nosso entendimento?"

RESPOSTA 6: Conforme informado pela área técnica, Gerência de Administração de Recursos
Humanos – GEARH da BHTRANS, o entendimento está correto. O percentual RAT/FATU deve ser
comprovado por meio de folha de pagamento e através do documento de arrecadação (DARF)
quitado, observado o item 4.6 do Termo de Referência – Anexo I.

PERGUNTA 7: "No Anexo I - TR item 3.2.1 – Antes do início da efetiva prestação dos serviços,
conforme item 3.1.4, a Contratada deverá apresentar relação dos seus profissionais e a Contratante
conferirá o atendimento aos requisitos relacionados ao perfil, a qualificação e a experiência técnica,
constantes e exigidas neste instrumento e no Edital que lhe deu origem.

Entendemos que a qualificação técnica deve ser comprovada somente por atestado e a qualificação
profissional por certificado, está correto nosso entendimento?"

RESPOSTA 7: Conforme informado pela área técnica solicitante, Gerência de Pesquisas e
Tecnologia da Informação – GEPTI da BHTRANS,  o entendimento não está correto. A qualificação
do profissional será avaliada por meio de análise curricular e pela capacidade de execução de
tarefas concretas no âmbito da prestação do serviço, conforme subitem 3.2.5.1 do Termo de
Referência - Anexo I.

A capacitação e idoneidade técnica da empresa licitante, para fins de habilitação no certame, deverá
ser comprovada por meio de atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) 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, conforme subitem 14.4.1 do Edital.

PERGUNTA 8: "No Anexo I - TR item 4.7 – As demais despesas contratuais serão pagas por
evento, conforme Anexo III A a G – Modelo de Proposta Comercial, condicionadas à apresentação
dos comprovantes dos efetivos desembolsos. Está correto nosso entendimento?"



RESPOSTA 8: Conforme informado pela área técnica solicitante, Gerência de Pesquisas e
Tecnologia da Informação – GEPTI da BHTRANS, o entendimento está correto.

PERGUNTA 9: "Entendemos que quem orçar uma remuneração inferior ao mínimo indicado no item
13.1.1., será desclassificado. Está correto o entendimento?"

RESPOSTA 9: Sim, o entendimento está correto. Conforme disposto na alínea "f" do subitem
15.1.2 do Edital, será desclassificada a proposta que: “apresente remuneração para qualquer posto
de trabalho abaixo das remunerações mínimas informadas no subitem 13.1.1 do Edital.”

PERGUNTA 10: "Será considerada irrisória a proposta que não apresente valor mínimo necessário
para cobrir os custos com salários, encargos sociais e trabalhistas, insumos obrigatórios e tributos
incidentes, está correto o entendimento?"

RESPOSTA 10: Sim, está correto entendimento, em conformidade com o disposto na alínea d.1 do
subitem 15.1.2 do Edital.

PERGUNTA 11: "Considerando que o objeto da licitação é a "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", entendemos que somente será habilitada empresa que comprovar experiências nas
atividades de:

a) Projeto, desenvolvimento e manutenção de sistemas utilizando metodologias ágeis com alocação
de mão de obra E

b) Análise e suporte à infraestrutura de operação on-site.

Está correto o nosso entendimento?"

RESPOSTA 11: Conforme informado pela área técnica solicitante, Gerência de Pesquisas e
Tecnologia da Informação – GEPTI da BHTRANS,  o entendimento não está correto. A BHTRANS
entende que a empresa licitante deve apresentar atestado(s) de capacidade técnica de forma a
comprovar que tenha prestado serviços de projeto, desenvolvimento e manutenção de software,
mediante cessão de mão de obra, com, no mínimo, 3 (três) postos de trabalho, conforme subitem
14.4.1 do Edital.

PERGUNTA 12: "Considerando o histórico dos contratos anteriores, a atuação dos profissionais
terceirizados era remota ou presencial? Se presencial, quando a Prefeitura Municipal retornar às
atividades presenciais, a equipe também irá atuar dentro das dependências da CONTRATANTE, está
correto o nosso entendimento?"

RESPOSTA 12: Conforme informado pela área técnica solicitante, Gerência de Pesquisas e
Tecnologia da Informação – GEPTI da BHTRANS, o entendimento está correto. Conforme subitem
3.4.1 do Termo de Referência - Anexo I, os serviços objeto desta contratação serão executados nas
dependências da Contratante, situada na Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Bairro Buritis, em
Belo Horizonte / MG, nos dias úteis e em horário comercial da Contratante.

Conforme subitem 3.4.3 do Termo de Referência - Anexo I, durante todo o período contratual, a seu
critério exclusivo, a Contratante poderá determinar à Contratada, com prévio aviso de 30 (trinta)
dias corridos, que os serviços sejam prestados através de postos de trabalho remoto ou na
modalidade de teletrabalho (home office), valendo as demais condições previstas no Edital de
licitação para esta modalidade.
 
PERGUNTA 13: "Estamos entendendo que empresas inclusas no SIMPLES NACIONAL não poderão
executar os serviços objeto desta licitação, a menos que peçam exclusão desta opção junto a
Receita Federal do Brasil. Está correto nosso entendimento?"



RESPOSTA 13: Conforme informado pela área técnica, Gerência de Contadoria Geral - GECON da
BHTRANS, sim, o entendimento está correto. Uma empresa optante pelo Simples Nacional só
poderá executar os serviços do objeto desta licitação, caso ela peça a exclusão do Regime do
Simples Nacional.
 
Por fim, ressalta-se que, por se referirem a questões técnicas, que extrapolam os conhecimentos
desta Pregoeira, os questionamentos 6, 7, 8, 11, 12 e 13 foram avaliados pelas áreas competentes,
razão pela qual os esclarecimentos prestados foram acatados na íntegra.

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
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