
FOLHA DE INFORMAÇÃO  
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 046/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

  

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de mapeamento de processos, 
envolvendo atividades de mapeamento, modelagem, implantação e manutenção de processos de negócio, 
com  mão de obra necessária para a execução do serviço. 
 
A Pregoeira informa que o referido questionamento foi submetido para analise do Setor requisitante que 
respondeu conforme a seguir:  
 
Questionamentos 
 

1.Da confidencialidade 

 

Considerando que a contratada obriga-se a manter a confidencialidade das informações mesmo após a 

vigência do contrato; 

 
Considerando às obrigações de confidencialidade relativas ao objeto ora licitado, entendemos que:  

(i) serão mantidas em sigilo todas as informações confidenciais obtidas durante a prestação dos serviços, 

inclusive recomendações formuladas em sua execução ou resultante dos serviços;  

(ii) a equipe da Contratada utilizará as informações confidenciais para o único propósito de executar os 

serviços;  

(iii) a Contratada revelará as informações confidenciais apenas para os membros de sua organização, 

necessários à condução dos serviços, requerendo destes que mantenham o caráter confidencial das mesmas e 

que em razão disso os membros da organização mundial da Contratada não serão considerados como 

terceiros, para fins de confidencialidade.  

(iv) a Contratada poderá manter consigo cópia das informações e documentos, mesmo que considerados 

informações confidenciais, necessários à comprovação da relação contratual entre as partes e os serviços 

prestados, e/ou que tenham sido utilizadas para consubstanciar eventuais serviços por elas prestados à 

Contratada em relação a este Projeto, mantendo-se, contudo, a confidencialidade das referidas informações;  

(v) não obstante, as Partes não terão obrigação de preservar o sigilo relativo à Informação que: (a) era de seu 

conhecimento anteriormente, não estando sujeita à obrigação de ser mantida em sigilo; (b) for revelada a 

terceiros pela parte Reveladora da informação, sem qualquer obrigação de sigilo; (c) estiver ou tornar-se 

publicamente disponível por meio diverso da revelação não autorizada pela parte Receptora da informação; (d) 

tenham sua divulgação exigidas nos termos da lei ou por autoridade competente; (e) para que a licitante possa 

se defender em casos de instauração de processo administrativo, arbitral ou judicial contra ela; e/ou (f) for total 

e independentemente desenvolvida pela parte Receptora da informação; 

(vi) as informações da contratada também deverão receber o mesmo tratamento de confidencialidade; 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



(vii) que as informações identificadas como confidenciais pela Contratante deverão ser mantidas em sigilo pela 

Contratada pelo prazo máximo de restrição de acesso à informação, conforme a sua classificação, determinado 

no art. 24
1
 da Lei n. 12.527/2011, que regula o acesso a informações;  

(viii) que a obrigação de sigilo deve permanecer pelo prazo de 5 (cinco) anos após o término do contrato; 

 

Questiona-se: 

 

1.1 Estão corretos os nossos entendimentos? 

 

2. Das normas e procedimentos de segurança da Prefeitura Municipal de Camaçari 

 

Considerando que o item 9.5 do Edital estabelece que constitui obrigação da contratada “respeitar as normas 

e procedimentos de segurança da Prefeitura Municipal de Camaçari”; 

 

Considerando, contudo, que tais normas e procedimentos de segurança não foram disponibilizados e que os 

descumprimentos das obrigações contratuais pode ensejar a aplicação de penalidades; 

 

Questiona-se: 

 

2.1 Solicita-se que a Administração Pública disponibilize as normas e procedimentos de segurança da 

Prefeitura de Camaçari.  

 

2.2 Alternativamente é correto o entendimento de que como as normas e procedimentos de segurança não 

foram disponibilizados, é inadmissível a aplicação de penalidades conforme previsto no subitem 18.2 do Edital, 

uma vez que ninguém pode se comprometer com algo que não tenha conhecimento do conteúdo? 

 

Resposta: “Respeitar as normas e procedimentos de segurança da Prefeitura Municipal de Camaçari” – Deve 

ser mantido pois estas são públicos e são disponibilizados através de Atos administrativos de Decretos, 

                                                 
1 Art. 24.  A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à 

segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada.  
§ 1o  Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua 
produção e são os seguintes:  
I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;  
II - secreta: 15 (quinze) anos; e  
III - reservada: 5 (cinco) anos.  
§ 2o  As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e 
filhos(as) serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso 
de reeleição.  
§ 3o  Alternativamente aos prazos previstos no § 1o, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de 
determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação.  
§ 4o  Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á, 
automaticamente, de acesso público.  
§ 5o  Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado 
o critério menos restritivo possível, considerados:  
I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e  
II - o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final.  



portarias, instruções normativas. Para o serviço a ser contratado a empresa irá realizar levantamento, análise, 

diagnóstico e proposição de melhorias (TO BE), sendo que esta proposição deverá afetar aos atos do poder 

executive. Portanto, aos funcionários ao conhecer o négocio e as legislações que a regem não poderão 

desrespeita-las. Com base nos principios que regem a Gestão Pública não é facultado a ninguém desconhecer 

as Leis, assim como, não é facultado ao prestador de serviço desconhecer os atos do Poder Executivo que 

terão influência direta sobre a sua prestação de serviço. 

 

3.Das obrigações da contratada 

 

Considerando que constitui obrigação da contratada “Quando da contratação dos serviços, a CONTRATADA, 

deverá dispor de infraestrutura na Região Metropolitana de Salvador, para o pronto atendimento nos prazos 

estipulados no contrato”; 

 

Considerando que “dispor de infraestrutura na Região Metropolitana de Salvador” pode dar a interpretação de 

que “infraestrutura” significa o local do escritório físico da contratada; 

 

Considerando que o próprio edital reconhece que os serviços podem ser prestados nas dependências da 

contratada, ou seja que não é obrigatório que os serviços sejam realizados no local da sede da contratante; 

 

Considerando, portanto, que, nesse caso, a obrigação de dispor de infraestrutura no local da sede da 

contratante corresponde ao fato da contratada ter disponibilidade para, quando solicitado, participar de reuniões 

presenciais na sede da Contratante, sendo que os serviços poderão ser executados na sede da contratada; 

 

Questiona-se: 

 

3.1 É correto o entendimento de que a obrigação de que a contratada deve dispor de infraestrutura na Região 

Metropolitana de Salvador quer dizer que a contratada poderá executar os trabalhos no local da sua sede, 

todavia, deverá ter disponibilidade para, quando solicitado, participar de reuniões no local da sede da 

contratante? 

 

3.2 Nesse sentido, é correto o entendimento de que a contratada não está obrigada possuir escritório no local 

da sede da contratante, vez que o próprio edital admite que os serviços poderão ser prestados no escritório 

da contratada, ou seja, fora do local da sede da contratante? 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                        
 



 
Resposta:  

No item “11.1 LOCAL DE EXECUÇÃO” descreve claramente que “Os serviços oferecidos pela empresa 

contratada deverão ser desenvolvidos e realizados nas dependências da CONTRATANTE, e quando for 

necessário ou conveniente, conforme autorização da Administração, nas dependências de responsabilidade da 

empresa contratada.”. 

 

No item II. “Constituem obrigações da CONTRATADA b) ” descreve claramente que “b) Quando da contratação 

dos serviços, a CONTRATADA, deverá dispor de infraestrutura na Região Metropolitana de Salvador, para o 

pronto atendimento nos prazos estipulados no contrato;”. 

 

4. Do modelo de contratação 

 

Considerando que o modelo de contratação adotado será por hora-homem de trabalho, conforme demanda 

exposta pela Contratante em Ordem de Serviço, nos termos da alínea “b”, do subitem 5.1.1 do Termo de 

Referência; 

 

Considerando que o quantitativo máximo estimado de horas-homem para o serviço de mapeamento de 

modelagem de processos é de 2.000 horas; 

 

Considerando que as horas destinadas para realização do mapeamento e modelagem de cada processo 

serão definidas em comum acordo pelas partes; 

Questiona-se: 

 

3.3 4.1 É correto o entendimento de que o número de horas-homem necessários para cada processo será 

definido em conjunto pela Contratante e pela Contratada? 

Resposta:  

No item “5.1.1 CARACTERÍSTICAS DA CONTRATAÇÃO” descreve claramente que “a) O serviço de 

identificação, modelagem, fornecimento e implantação dos processos automatizados, totalizarão no mínimo de 

80 (oitenta) processos organizacionais.” e no item “b) O modelo de contratação adotado será por hora-homem 

de trabalho, conforme demanda exposta pela CONTRATANTE em ordem de serviço”. Nas especificações da 

tabela consta “SERVIÇO DE MAPEAMENTO E MODELAGEM DE PROCESSOS = 2.000 HH”. 

O licitante deverá relacionar as informações do quantitativo mínimo de processos com a quantidade de horas 
estimada, então terá o resultado da quantidade de horas estimada para cada processo. O refinamento da 
quantidade de horas será realizado pelos técnicos da área de processo da Contratada e da Contratante. 
 
 
Em 12/03/2018. 
 
Atenciosamente, 
 
Ana Carla Costa Paim 
Pregoeira da COMPEL 


