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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO referente ao 

edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

PERGUNTA 01: 

Em relação à retificação do edital acima gostaria dos seguintes esclarecimentos: 

1-No capitulo transcrito abaixo, solicitando como uma das certificações válidas o ITIL V2 nível Expert ou nível Master, 

quero informar que tais certificações não existem, a maior qualificação da versão 2 do ITIL é o ITIL V2 Manager. Será 

esta aceita como valida? 

 

 

2-Em relação a meu email enviado em 06.08.2018 solicitando esclarecimentos a respeito do Atestado Técnico 

solicitado, verifiquei que a redação do mesmo não foi alterada na presente retificação. Verifico também que o mesmo 

depende de interpretação pois considero como aceito certificados com o escopo do trabalho solicitado: “Consultoria 

em Processos de TI”,” Consultoria em Governança de TI utilizando COBIT e ITIL” e “Auditoria de TI”. Esta 

interpretação está correta? Serão aceitos atestados deste escopo? Como dito no email abaixo não é normal atestados 

de Auditoria em Governança de TI. 

.RESPOSTA 01: 

1- Sim, será aceita como válida. 

2 - Serão aceitos atestados que comprovem realização de auditoria em processos da área de Tecnologia da 

Informação. O serviço auditoria deve estar claramente identificado na descrição do atestado. 

 

 

 

PERGUNTA 02: 

1) A área de TI é centralizada? O trabalho será realizado em apenas uma localidade centralizadamente? 

2) Podemos entender que o trabalho consiste em avaliação dos processos de TI, testando as evidências existentes 

para cada um dos processos definidos na resolução 563? As “evidências necessárias” mencionadas no documento 

estarão disponíveis para auditoria quando da realização dos trabalhos, correto? 

3) Quanto a estruturação da equipe, tendo em vista que o Edital nada menciona sobre o assunto, entendemos que 

para garantir o alinhamento e qualidade do serviço, não haja impedimento quanto a participação de alguns 

profissionais de forma parcial e outros integralmente, uma vez que toda a equipe será responsável igualmente pelas 

atividades. Está correto nosso entendimento? 
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4) Com relação à certificação da equipe técnica, entendemos que basta a apresentação de 1 profissional que tenha 

uma das certificações do item 4.3.1, do anexo II e outro profissional que tenha uma das certificações do item 4.3.2. 

Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 02: 

1) Sim, a área de TI é centralizada e o trabalho pode ser realizado em apenas uma localidade. 

2) Sim, conforme item 1.2 do Anexo I do Edital, o trabalho consiste em coletar as evidências que indiquem a 

conformidade dos processos com a resolução e também consiste em realizar teste de efetividade dos processos 

auditados, por meio da classificação em uma escala. Os detalhes da execução do trabalho devem seguir o 

disposto do item 2 do Anexo I do Edital.  

Em relação às evidências necessárias, elas serão disponibilizadas conforme solicitação dos auditores realizada 

diretamente para as áreas que detenham essas evidências. O item 1.2.1 do Anexo I do Edital  menciona que 

essas evidências devem ser coletadas. 

3) Sim, o entendimento está correto. 

4) Sim, o entendimento está correto. 

 

 

 

 

 

Curitiba, 16 de agosto de 2018. 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 

 

 


