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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: 

Clausula: 

Requisitos complementares para habilitação 

4.1 (...). 

4.2 (...). 

4.3 (...). 

Referente aos respectivas certificações acima, entendemos que a empresa interessada em participar do certame pode 

possuir em seu quadro de consultores um profissional que tenha a certificação Cisa (Certified Information Systems 

Auditor), e um outro profissional com a certificação Cobit 5, sendo um profissional especializado em sua área de 

atuação, NÃO sendo necessário 1 consultor com ambas certificações. Esta correto o nosso entendimento?.. 

RESPOSTA 01: 

O entendimento está correto. 

 

 

PERGUNTA 02: 

(...) 

1. No item 4.1 como será verificado o tamanho da empresa onde foi realizado o serviço objeto do Atestado Técnico, 

visto que tais atestados, normalmente não constam o porte da empresa. Temos diversos atestados técnicos que não 

mencionam o porte a empresa que os emitiu. 

2. Um escopo de avaliação de processos, como do presente certame que solicita a verificação da qualidade dos 

processos que geraram as evidência de cada processo,  passa obrigatoriamente pela necessidade de se ter uma 

metodologia estruturada, consolidada e comprovada para obter melhores resultados. Tal afirmação é agravada pela 

necessidade de se mapear frameworks de processos padrões utilizados por normas como a ISO/IEC20.000 e 

modelos de governança como ITIL e COBIT com o modelo de governança de TI da CNI, como proposto na Resolução 

563/2012. A avaliação do resultado do edital será feita exclusivamente pelo fator preço? Não será feita nenhuma 

avaliação da metodologia utilizadas pelos proponentes? 

3. No item 4.3 pede-se certificação de pelo menos 01 dos técnicos alocados aos trabalhos, sendo elas: 

                Certified Information Systems Auditor – CISA, emitido pelo ISACA, 

                COBIT 5 Foundation, emitido pelo ISACA. 

O escopo dos trabalhos passa muito mais fortemente pela avaliação dos processos que geraram as evidência 

solicitadas pela Resolução No. 563/2012 – MODELO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – 

PROCESSOS, do que pelo processo de Auditoria. Inclusive o titulo da resolução refere-se a PROCESSOS, sendo que 

AUDITORIA é considerada como um dos PROCESSOS. Adicionalmente à observação anterior, registre-se que 

existem apenas 328 profissionais certificados em CISA, no Brasil. (Dados de janeiro de 2017 do 

https://cybersecuritynews.com.br/2017/01/02/saiba-quantos-profissionais-de-seguranca-da-informacao-possuem-

certificacao-no-brasil-e-no-mundo/). Dos profissionais que conhecemos com esta certificação a quase totalidade foi 

certificada a muitos anos atrás e não pratica mais na área, tendo assumido cargos de direção e estão indisponíveis 

para trabalhos de consultoria, reduzindo-se consideravelmente o numero de certificados disponíveis para o certame. 

Agrega-se o fato que tal certificação não tem atraído atenção dos profissionais atuais e que a mesma foca muito mais 

no processo de AUDITORIA do que na AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS, escopo deste edital. Tal requisito coloca em 

risco a livre participação no certame. 

Em função disto solicitamos a aceitação adicional de certificação em ITIL v3 EXPERT ou mesmo ITIL V2 MANAGER 

que tem muito mais aderência com o escopo do projeto e agregaria possibilidade de participação de mais 

interessados, além de agregar qualidade ao processo, utilizando-se uma certificação alinhada com “melhores práticas” 

de PROCESSOS, permitindo-se substituir as certificações solicitadas no edital. 

RESPOSTA 02: 

1. O item 4.1,menciona: 

A Proponente deverá apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica da 

empresa e/ou do responsável técnico (cópia autenticada ou cópia simples 
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acompanhada de original), emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprovem prestação de serviço em auditoria em Governança de 

TI, somando, ao menos, 600 horas de trabalho em empresas com mais de 499 

funcionários. 

Sendo assim, a empresa deverá atender o requisito em sua totalidade. 

2. O critério de julgamento está disposto no item 6 do Anexo II, ainda serão avaliados os documentos citados no 

instrumento convocatório. 

3. Verificar a Retificação do edital publicada. 

 

 

PERGUNTA 03: 

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?. 

RESPOSTA 03: 

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  explana que essas evidências devem ser coletadas. 

 
 

 

PERGUNTA 04: 

1. Estrutura societária do SESI / SENAI contendo % de controle acionário e poder de voto. 

2. Organograma organizacional (pode ser a nível de diretorias, contendo o nome dos diretores e presidentes). 

RESPOSTA 04: 

Entendemos que tais informação não implicam em a proponente efetuar sua proposta comercial. Sendo assim, tal 

informação será dada a empresa que venha a ser Contratada. 

 

 

 

PERGUNTA 05: 

(...) 

1. No item 4.1 reproduzido acima, em relação ao Atestado de Capacidade Técnica que comprove prestação de 

serviço em “auditoria em Governança de TI, gostaríamos da avaliação das seguintes considerações: 

a. O serviço de auditoria em TI é feito de maneira global na área de TI considerando infraestrutura, processos, 

sistemas, etc. Temos atestados de trabalhos já realizados pelos consultores que iremos alocar na proposta com o 

escopo de AUDITORIA EM TI. 

b. O serviço de governança em TI verifica processos de gestão, estrutura organizacional e outras dimensões. O 

termo Governança em TI é um termo relativamente recente, mas diz respeito à verificação da situação atual dos 

processos de gestão e governança e normalmente estão dentro de um escopo de projetos de CONSULTORIA EM TI, 

abordando os processos e modelos ITIL e COBIT.  Temos atestados de trabalhos já realizados pelos consultores que 

iremos alocar na proposta com o escopo de CONSULTORIA EM TI, mencionando a avaliação da situação atual e 

proposição de melhorias de acordo com os padrões ITIL e COBIT. 

c. Projetos de Consultoria em TI relacionados à verificação da situação atual da infraestrutura, da camada de 

sistemas, da segurança, dos processos, da elaboração de Planejamento Estratégico, são no nosso entendimento do 

escopo de Governança de TI. 

Em função disto solicitamos a aceitação de ATESTADOS TÉCNICOS com os escopos descritos nos itens acima, pois 

no nosso entender atendem ao escopo do tipo de serviço solicitado no Edital Pregão Presencial no. 505/2018, além do 

que atestados técnicos atendendo literalmente o escopo de AUDITORIA EM GOVERNANÇA DE TI é um fato novo 

sem precedentes na pratica de consultoria que conhecemos e atendemos nos últimos 18 anos. 
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RESPOSTA 05: 

Serão aceitos para fins de habilitação da proponente, atestados de capacidade técnica que comprovem a prestação 
de serviços em auditoria de governança de TI, tal como descrito no item citado. 
 

 

PERGUNTA 06: 

(...) 

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? 

(...) 

RESPOSTA 06: 

O entendimento está correto. 
 

 

 

PERGUNTA 07: 

1. Da retenção dos papéis de trabalho 

(...)Questiona-se: 

1.1 É correto o entendimento que a contratada poderá, respeitada a confidencialidade, manter sob a sua guarda uma 

cópia dos arquivos, relatórios e documentos que evidenciam o seu trabalho, no encerramento do contrato? 

2. Do objeto 

(...) 

Questiona - se: 

2.1 É correto o entendimento de que a utilização da expressão “auditoria” não está atrelada ao seu sentido estrito, 

conforme conceituado acima, mas num sentido lato, onde o que se busca é que a contratada preste serviços de 

consultoria em governança de tecnologia da informação envolvendo testes de efetividade, nos termos da Cláusula 

Primeira do contrato? 

2.2 É correto o entendimento de que deve ser considerado como objeto do edital e do contrato o quanto enunciado na 

CLÁUSULA PRIMEIRA do ANEXO VI – MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, que define o objeto da 

contratação como “serviços CONSULTORIA EM GOVERNANÇA T.I.”? 

3. Do local da execução dos serviços 

(...) 

Questiona-se: 

3.1 É correto o entendimento de que os serviços poderão ser executados na sede da contratada? 

4. Do objeto 

(...) 

Questiona-se: 

4.1´É correto o entendimento que a T.I da Contratante é centralizada em Curitiba? 

4.2 É correto o entendimento de que os processos de T.I são homogêneos para todos os sistemas previstos em 

escopo? 

4.3 Solicita-se que o SESI disponibilize um mapa com os principais sistemas de organização, para que seja possível 

dimensionar melhor o esforço para a proposta. 

5. Dos requisitos complementares de habilitação 
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(...) 

Questiona-se: 

5.1 É correto o entendimento que a comprovação de que a licitante possui 2 (dois) profissionais certificados, sendo um 

com a “Certified Information Systems Auditor – CISA” e outro com a “cobit 5 Foundation”, satisfaz o requisito exigido 

no item 4.3 do Anexo II, do Edital? 

6.Das propostas 

(...) 

Questiona-se: 

6.1 É correto o entendimento de que a fim de esclarecer eventuais dúvidas, a contratante poderá valer-se de 

informações constantes de documentos que sejam ou se tornem públicos? 

 

RESPOSTA 07: 

1.1 Neste caso, a empresa poderá fazer a guarda exclusivamente do seu trabalho intelectual – respeitada a 

confidencialidade. Porém, os materiais entregues pelo Sistema Fiep que subsidiaram o seu trabalho, caso de absoluta 

confidencialidade, deverá ser restituído ou destruído, à critério do CONTRATANTE. 

2.2 Não, o serviço a ser contratado é de auditoria, visando testar controles internos da área de Tecnologia da 

Informação de uma forma independente e objetiva de avaliação (assurance). 

2.3 Não, o serviço a ser contratado é de auditoria, visando testar controles internos da área de Tecnologia da 

Informação de uma forma independente e objetiva de avaliação (assurance). 

3.1 Sim, este entendimento é correto. 

4.1 Sim, este entendimento é correto. 

4.2 Nesse caso, essa análise não é pertinente ao objeto do edital, pois o objeto do edital não é a realização de uma 

auditoria de sistemas, que teria o objetivo de avaliar os controles internos informatizados associados a sistemas 

aplicativos. O objeto do edital é a realização de uma auditoria de TI, para revisar os controles associados aos 

processos de tecnologia da informação (elencados na Resolução 563/2012 – Item 3 do Anexo I do Edital) com o 

objetivo de promover a Governança Corporativa de TI.  

4.3 Idem à anterior. O objeto do edital não é a realização de uma auditoria de sistemas, que teria o objetivo de avaliar 

os controles internos informatizados associados a sistemas aplicativos. O objeto do edital é a realização de uma 

auditoria de TI, para revisar os controles associados aos processos de tecnologia da informação (elencados na 

Resolução 563/2012 – Item 3 do Anexo I do Edital) com o objetivo de promover a Governança Corporativa de TI. 

5.1 Sim, o entendimento está correto. 

6.1 Sim, desde que atenda dos documentos presente no Edital 505/15. 

 

 

 

 

Curitiba, 15 de agosto de 2018. 

 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 

 

 


