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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: n° 803/2021 
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS: n° 206/2021 
ESCLARECIMENTO SOLICITADO PELA LICITANTE: SEGMENTO DIGITAL COM. LTDA 

 

A Pregoeira do Município de Nova Lima no exercício de sua competência, 
tempestivamente responde à solicitação de esclarecimentos sobre o Edital do Processo 
em epígrafe, apresentada pela licitante SEGMENTO DIGITAL COM. LTDA, com as 
seguintes razões de fato e de direito. 

Considerando que as alegações trazidas pela empresa são de natureza técnica, para 
aclaramento da situação, foi solicitada análise e posicionamento técnico pela Secretaria 
requisitante, que concluiu nos seguintes termos: 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA PARA 
SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA, CONTEMPLANDO HARDWARE E SOFTWARE, 
INCLUINDO SWITCH E FORNECIMENTO DE TREINAMENTOS PARA A EQUIPE DE TI DO 
MUNICÍPIO DE NOVA LIMA. 
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RESPOSTA:  

O gerenciamento de projetos refere-se à aplicação de conhecimentos, técnicas 
e metodologias que visam atingir as necessidades e expectativas para um 
determinado projeto. 

As certificações citadas no questionamento são voltadas para projetos, mas não 
exclusivamente para gestão de projetos. Como exemplo, podemos citar 
certificações com foco em programas ou portfólios, avaliação de maturidade da 
empresa em gestão de projetos, gestão de riscos e gestão de tempo. 
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Na área de TI, as práticas de gerenciamento de projetos são muito utilizadas e 
as certificações em gerenciamento de projetos são muito importantes para 
assegurar que o profissional tenha conhecimento e experiência em gestão de 
projetos, além de serem comuns e muito utilizadas no mercado.  
  
A IT Infrastructure Library (ITIL) oferece as melhores práticas para a entrega de 
serviços de TI. São diversas as certificações ITIL , que tem como foco o 
gerenciamento de serviços de TI (ITIL 4 Foundation, ITIL 4 Managing 
professional, ITIL 4 Strategic Leader e ITIL 4 Master). 
  
O framework do COBIT 2019, é composto por 1 domínio de Governança de 
TI,  4 domínios de Gestão de TI e 40 processos ao todo, tem como foco a gestão 
e governança da TI. São ofertadas certificações em diversos níveis: Cobit 2019 
foundation, Cobit 2019 Bridge e Cobit 2019 designer and implementation. 
 
As certificações ITIL e COBIT, também muito comuns, são relacionadas a 
gerenciamento de serviços de TI e gestão e governança de TI. O profissional 
certificado em ITIL ou COBIT, ainda que possam ter conhecimentos nas 
atividades relacionadas em gestão de projetos contidas nos frameworks, não 
necessariamente tem conhecimento amplo e experiencia em gestão de projetos. 
 
A demanda da Prefeitura no projeto de Hiperconvergência é um profissional que 
tenha conhecimento e experiencia em gestão de projetos para assegurar que 
todo o ciclo de vida do projeto de implantação da solução seja gerenciado 
adequadamente e que a documentação necessária do projeto seja de qualidade 
e possibilite rastreabilidade. 
  
Ressaltamos ainda que Prefeitura adota na área de TI uma metodologia de 
gestão de projetos que considera as práticas estabelecidas no guia PMBOK e 
na metodologia Scrum. 
  
Diante disso, entendemos que o profissional alocado no gerenciamento do 
projeto necessita da comprovação de capacitação técnica especifica de 
gestão de projeto no momento da implantação da solução. Após nova avaliação 
do Edital entendemos que um profissional com pós graduação em gestão de 
projetos também atenderá e ampliará a competitividade do certame. Com isso, 
alteramos então, o item 4.12.2 do Edital para também considerar a possibilidade 
de alocação de um profissional com pós graduação em Gerenciamento de 
Projetos. 
 

Em relação a previsão de pagamento, todas as soluções do Edital devem ser 
ofertadas incluindo a arquitetura de implementação, serviço de implementação 
e garantia e suporte, conforme condições de fornecimento exigidas no item 4 
Para o LOTE 1 deve ser incluído também o gerenciamento da instalação 
conforme exigido no subitem 4.12 do Edital 
A forma de pagamento está descrita na Cláusula Quarta - DOS PREÇOS, 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE.  
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RESPOSTA: 

O subitem 8.1.4 ‘b’ será retirado do Edital assim como o item 4.7. 

 


