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OBJETO: Contratação de serviço presencial continuado de desenvolvimento, implantação e 
manutenção de sistemas de informática, conforme as especificações constantes no Anexo 2 – Termo 
de Referência. 

 
Prezados Senhores, 
 
Serve o presente para dar conhecimento a todos os interessados do seguinte esclarecimento do edital, 
conforme item 3 do Edital: 
 
Esclarecimento 1:  

Licitante questiona:   

"No item 11.3.3.3 informa que: 

“Obs.: Os profissionais da equipe técnica deverão, obrigatoriamente, desenvolver suas atividades no 
escritório da PBGÁS durante a execução dos serviços correspondentes a cada especialidade.” 

Em contraponto à essa redação no anexo D: 

“Declaramos ainda que, tais profissionais, executarão suas atividades nas dependências do 
CONTRATADO durante o tempo que vigorar o Contrato.” 

Pedimos informar qual a grafia correta para o anexo D?" . 

 
Resposta:  

As atividades serão desenvolvidas NO ESCRITÓRIO DA PBGÁS, conforme descrito no 
Termo de Referência. 

Assim, a grafia correta para o Anexo D será: 
 
“Pela presente, declaramos ter a disponibilidade do pessoal técnico abaixo 

relacionado, com o compromisso de utilizá-lo na execução dos serviços de 
desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de informática, em 
conformidade com as descrições técnicas e exigências estabelecidas no Anexo 2 
– Termo de Referência.  Declaramos ainda que, tais profissionais, executarão 
suas atividades nas dependências da PBGÁS durante o tempo que vigorar o 
Contrato.” 

 
 

Esclarecimento 2:  

Licitante questiona:   

"Conforme o quantitativo de horas da referida licitação o total de horas deveria ser 8.448 horas 
conforme a memória de cálculo abaixo:  

Onde: 352h*24 meses = 8.448h 

E no edital é pedido= 8.800h para os 24 meses, apresentando a diferença de 352 horas. 

Está correto nosso entendimento? Não estando correto essas 352 horas serão utilizadas em que 
situações durante a vigência do contrato?” 
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Resposta:  

O entendimento da empresa ESTÁ CORRETO. O quantitativo de horas da Tabela 1 (8800 
horas) é maior que o quantitativo total calculado com base na estimativa de horas mensal descrita na 
Tabela 2 (352 horas/mês) para o período contratual (24 meses X 352 horas = 8.448 horas).  

A estimativa de 352 horas/mês tem o intuito de dar subsídios para cálculo do dimensionamento 
da equipe mínima do contratado que será alocada na PBGÁS, no caso, 2 profissionais (8 horas x 2 
profissionais x 22 dias úteis por mês = 352 por mês).  

A diferença entre o quantitativo da Tabela 1 e da Tabela 2 (352 horas) será utilizado durante a 
vigência do contrato para eventuais necessidades de esforços adicionais, seja para comprimento de 
prazos de projeto ou para correções emergenciais de software. 

 

 

Esclarecimento 3:  

Licitante questiona:   

" No ANEXO 01 – AMBIENTE DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E VERSIONAMENTO é 
citado do seguinte trecho: 

“Além das ferramentas acima descritas, recomenda-se que seja montada localmente uma 
infraestrutura semelhante à descrita no item 2.1.” 

Contudo não é possível localizar o item de referência citado e dessa forma solicitamos a 
grafia correta do referido texto.” 

 
Resposta:  

Onde se lê: 
“Item 2.1” 
 
Leia-se: 
                “item ‘O Ambiente Remoto de Gerenciamento, Controle e Versionamento do Projeto 

GGÁS’ “ 
 

 

Esclarecimento 4:  

Licitante questiona:   

" É correto entender que as licenças e equipamentos para o atendimento dos serviços 
licitados serão fornecidos pela PBGÁS?” 

Resposta:  

SIM. Os softwares de desenvolvimento, bem como os necessários para o ambiente de 
configuração, são em sua maioria gratuitos. E os que não forem, ficará a cargo da PBGÁS disponibilizá-
los para os profissionais alocados. O mesmo vale para os equipamentos. Cada profissional alocado 
terá um computador desktop com configuração adequada à sua disposição para realização dos 
serviços. 
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Esclarecimento 5:  

Licitante questiona:   

" Há contrato atendendo a demanda atualmente” 

Resposta:  

NÃO. 

 

Esclarecimento 6:  

Licitante questiona:   

" Há histórico de necessidade de pagamento de periculosidade para a localidade de alocação 
dos profissionais?” 

Resposta:  

NÃO. Os profissionais trabalharão em ambiente de escritório, na nova sede da PBGÁS, 
localizada no Eco Business Center, Rua Antônio Rabelo Junior, 161, 12° andar, Miramar. 

 

Esclarecimento 7:  

Licitante questiona:   

" O Preposto pode ser um dos desenvolvedores? ” 

Resposta:  

NÃO. 

 

 

João Pessoa/PB, 10 de maio de 2019.  
 

 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA 

Pregoeiro 


