
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: 
 

As horas previstas para realização de todo o projeto são as 2.000 (duas mil horas) constantes na página 19 

(dezenove) do edital? 

 

Resposta: As horas previstas no TR são para o escopo minimo de 80 processos de negócio, durante a vigência 

do contrato e as ordens de serviço emitida conforme a necessidade e conveniência da Gestão Pública. 

 

2) Em caso de afirmação da pergunta anterior, as horas previstas são para os 80 processos? Não seriam 

subprocessos? Na nossa metodologia, por exemplo, consideramos a Folha de Pagamento como 1 (um) 

processo sendo subprocessos tudo aquilo que suporta a sua geração (ex: cadastro de servidores, controle de 

férias, rescisão, exoneração, licenças, controle de benefícios, etc). 

 

Resposta: As horas previstas são para atendimento de mapeamento, analise, modelagem e implantação de 

melhorias no processo e nos seus fluxos. No direito administrativo trabalhamos com processo administrativo. 

Ou seja, na Gestão pública o negócio são os serviços públicos e o seu atendimento é realizado através dos 

processos administrativos. 

 

3)       Para comprovação do tempo dos serviços executados os atestados entendemos que poderão ser 

apresentados em meses ao invés de horas, correto? 

Resposta: Conforme o 9.2.3 Qualificação técnica esta claro quando diz "a) Apresentar Atestado(s) de 

Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que 

a proponente executou ou executa Serviços especializados de mapeamento e modelagem de pelo menos, 36 

(trinta e seis) processos de negócio, no nível de macroprocessos, processos, subprocessos e atividades ou pelo 

menos 800 (oitocentas) horas de trabalho relacionadas", relacionando o item acima com "a.1) O(s) atestado(s) 

deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da emitente: papel timbrado, CNPJ, 

endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento". 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



Portanto, a solicitação de comprovação da qualificação técnica é com base no escopo do serviço e é 

quantitativa e de livre escolha entre quantidade de processos de negócio ou quantidade de horas trabalhadas 

na quantidade minima de processos.  

4)       Será necessária a apresentação do currículo, comprovação do vínculo empregatício e certificado do 

CBPP do funcionário? 

Resposta: Não. Conforme o 9.2.3 Qualificação técnica esta claro quando diz "b) Declaração afirmando que, 

quando da assinatura do Contrato, terá em sua equipe de funcionários pelo menos 01 (um) profissional com 

certificação em CBPP (Certified Business Process Professional); ". 

Portanto, todos os itens que estão descritos como Declaração são requisitos técnicos que deverão ser 

cumpridos pela CONTRATADA e as declarações geradas e entregues garantem que o licitante esta ciente 

destas obrigações. 
 
 
 
 
 
Em 12/03/2018. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Ana Carla Costa Paim 
Pregoeira da COMPEL 


