
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018 
 
 

ESCLARECIMENTO 03 
(Encaminhado por e-mail no dia 04/06/2018) 

 
 
 
Mensagem do licitante: 
 
“... 

1.      O entendimento é que atualmente o FINEP está sem fornecedor para a prestação deste serviço. 

Está correto nosso entendimento? 

2.      O atual contrato, ou antigo contrato, o prestador realizava a prestação de serviços nas 

dependências do FINEP? 

3.      Caso a CONNECTCOM opte pela utilização da fábrica em suas dependências, pode-se utilizar meio 

lógico de conexão do tipo VPN para acesso aos frameworks disponíveis para a liberação de códigos? 

4.      Considerando que a CONNECTCOM realizará a prestação de serviço nas dependências do FINEP, 

é correto afirmar que o FINEP irá disponibilizar mobília, telefones fixos e computadores (desktops ou 

notebooks)? 

5.      Em seu último contrato, a quantidade de 8.000 pontos de função, para o ITEM 1, teve a sua 

utilização total no prazo de 12 meses? 

6.      Considerando que as demandas / abertura de OS dependerá das demandas internas do FINEP, é 

correto afirmar que a demanda mínima anual ofertada pelo FINEP é de 6.000 pontos de funções? 

7.      Considerando apenas o ITEM 1, qual era a quantidade da equipe técnica do contrato anterior? 

8.      Os profissionais de Desenvolvimento e Programação do antigo / atual contrato, qual era nível de 

conhecimento considerando Júnior, Pleno e Sênior? 

9.      Considerando que o atual contrato adotará conceitos SCRUM utilizando framework para o modelo 

ágil, é correto afirmar que a equipe de desenvolvimento / programação deverá possuir profissionais com 

nível de Sênior de conhecimento? 

10.  Para atender esse contrato, ITEM 1, é correto afirmar que o FINEP não espera uma equipe do tipo 

Full Stack. 

 

...” 

 
Respostas:  
 
1 - A Finep não possui fornecedores desempenhando este papel nos moldes deste edital. 

2 - Esta pergunta não diz respeito a esta licitação. 

3 - A prestação de serviços será nas dependências da contratada, com exceção das reuniões e de 

trabalhos pontuais. A VPN será disponibilizada para o fornecedor. 

4 - Sim, caso esta necessidade se mostre real. Este não é o caso atualmente. 

5 - Esta pergunta não diz respeito a esta licitação. 

6 - Não. 



 

7 - Esta pergunta não diz respeito a esta licitação. 

8 - Os perfis dos profissionais estão especificados no edital. 

9 – Os perfis dos profissionais estão especificados no edital. 

10 - Os perfis dos profissionais estão especificados no edital. 

 

 

 

 
Atenciosamente, 

 

Pedro Menkes 

Pregoeiro 


