MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento
Referência: Pregão Eletrônico nº 16/2018(48500.000379/2018-81)
Data: 03/8/2018
Objeto: Prestação de serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação, na modalidade
fábrica de software, dimensionados pela métrica de pontos de função, por 30 meses.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2018
ESCLARECIMENTO Nº 01
Prezados Senhores,
1.
Em atenção aos pedidos de esclarecimentos enviados por empresas que retiraram o edital
em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico nº 16/2018, devendo seus
termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no sítio COMPRAS GOVERNAMENTAIS
(www.comprasgovernamentais.gov.br) e também no sítio da ANEEL (www.aneel.gov.br).

GIAMPIERO CARDOSO NARGI
Pregoeiro

Pergunta(s)
1 – O edital em seu item 9.5.4 traz a seguinte redação:
“9.5.4 Para critério de soma entre contratos híbridos (uma parte em pontos de função e outra parte em horas
de desenvolvimento), será utilizado um índice de produtividade de 10 (dez) horas de desenvolvimento por
ponto de função.”
E em seu item 6.3.21.6.1.1:
“6.3.21.6.1.1. A produtividade de uma equipe influi diretamente nos custos do projeto e, portanto, no valor
do Ponto de Função (PF). O Guia de Contagem do Ministério de Minas e Energia -MME, órgão ao qual a
ANEEL está vinculada, prevê -para fins de cálculo do prazo dos projetos –a produtividade de 10 horas/PF,
sendo esta produtividade encontrada na literatura contemporânea, bem como na realidade atual de
mercado...”
Entendemos que será permitida a apresentação de atestados de capacidade técnica em horas, e que para
tal será aceita a conversão de 10 horas por ponto de função. Está correto o entendimento?
2 – Entendemos que para o item 9.5.2 da qualificação técnica não existe a obrigatoriedade de que os
serviços tenham sido prestados em um período ininterrupto de 1 (um) ano. Está correto o entendimento?
Resposta(s)
1 – O entendimento está correto.
2 - O entendimento está correto.
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