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CONCORRÊNCIA NACIONAL - NF 1128-15 

 
 

SERVIÇOS TÉCNICOS PARA O SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EMPRESARIAL SAP ECC DA 
ITAIPU. 

 
ADITAMENTO 5 

 
I) Em conformidade com o disposto no subitem 1.4.1 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) da Concorrência Nacional NF 1128-15, a ITAIPU responde perguntas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
 
PERGUNTA 1 
A empresa XXX, com fulcro no item 1.4.1 do Caderno de Bases e Condições, vem, respeitosa e 
tempestivamente, à presença de V.Sas. solicitar os devidos esclarecimentos acerca do certame 
em referência: 
1) Com relação ao faturamento do contrato: 
(i) Tendo em vista que matriz e filial não são pessoas jurídicas distintas, mas apenas 
representam estabelecimentos diversos, pertencentes à mesma pessoa jurídica, com 
pluralidade de domicílios; 
(ii) Tendo em vista que a prova de regularidade em campos específicos como a 
regularidade para com a Fazenda Federal, a regularidade relativa à seguridade social, bem 
como a prova de inexistência de débitos trabalhistas, são documentos únicos que se prestam a 
comprovar a boa situação tanto da matriz, quanto das filiais, corroborando o entendimento 
acerca da unidade dessas figuras jurídicas; 
(iii) Tendo em vista que uma pessoa jurídica pode desenvolver sua atividade através da 
criação de filiais, sem que tal medida importe na quebra da unidade que envolve a sua 
personalidade, já que, embora possa fazer representar-se através de mais de um 
estabelecimento, a pessoa jurídica continua sendo a mesma, ou seja, compartilha da mesma 
marca, gama de profissionais, acervo técnico, contabilidade, etc.. 
(iv) Tendo em vista que matriz e filial, apesar de possuírem CNPJ distintos, são, na 
verdade, uma mesma empresa, embora seja por uma ficção jurídica; 
(v) Tendo em vista diversos julgados dos Tribunais brasileiros que entendem que : “A 
pessoa jurídica pode desenvolver a atividade empresarial através de criação de filiais, sem 
que tal medida importe na quebra da unidade que envolve a personalidade. De fato, embora a 
pessoa jurídica possa fazer representar-se através de mais de um estabelecimento continua a 
ser uma só pessoa jurídica”. (TJ-MG – apelação cível n° 1.0000.00.274080-1/000)”; 
 
Entendemos que caso a licitante participe da licitação por sua matriz e possua filial em 
Curitiba, esta poderá efetuar o faturamento através da sua matriz ou filial, mediante a 
apresentação, no momento do faturamento, de todos os documentos de habilitação referentes 
à sua matriz ou da filial. Está correto nosso entendimento? 
 
2) Caso esteja correto o entendimento acima, entendemos ser possível o faturamento dos 
serviços realizados em Curitiba pela filial de Curitiba e os serviços realizados em Foz do Iguaçu 
pela matriz da empresa em São Paulo. Está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 
1) Entendimento correto. 
 
2) Entendimento correto. 
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PERGUNTA 2 

Considerando o esclarecimento prestado à pergunta 73, gostaríamos de destacar 
alguns fatores importantes que ajudarão esta Comissão Permanente de Licitação a avaliar 
de forma mais completa nossa pergunta. São eles: Os serviços ora licitados possuem, por 
natureza, grau de especificidade e complexidade técnica consideráveis, especialmente em 
razão do alto volume de horas de suporte previsto, localidade em que serão prestados e 
amplo leque de experiência, senioridade e qualificações técnicas exigidas para execução por 
ITAIPU; 
(i) Embora o contrato administrativo seja pessoal, a Norma Geral de Licitação de Itaipu 
autoriza a subcontratação em seu artigo 40, inciso VII, em perfeita harmonia com todo o 
arcabouço jurídico licitatório, permitindo que, excepcionalmente, a Contratada transfira a 
terceiros a execução do objeto, dada a concentração, racionalização e especialização de 
atividades; 
(ii) Ainda que haja subcontratação, a Contratada responde perante ITAIPU pela 
execução total do objeto contratado, não havendo qualquer relação entre ITAIPU e a 
subcontratada, de modo que, também pelos atos ou omissões desta, é da Contratada a 
responsabilidade plena, legal e contratual; 
(iii) Por seu turno, eventual vedação à possibilidade de subcontratar limitaria 
sobremaneira a participação de empresas que, embora possuam capacitação técnica para o 
presente certame, eventualmente não tenham em seu quadro de funcionários todos os 
perfis técnicos a ser potencialmente utilizados na prestação dos serviços para as 
localidades específicas do Contrato, prejudicando, por consequência, o caráter competitivo 
do certame; 
(iv) A  restrição  à  subcontratação  também  desprestigia  a  seleção  da  proposta  mais 
vantajosa para ITAIPU, na medida em que impacta direta e substancialmente a formação dos 
preços propostos pelas licitantes; 
(v) Entende a melhor doutrina em Direito Administrativo que “(...) a Administração não 
pode adotar medidas ou criar regras que comprometam, restrinjam ou frustrem o 
caráter competitivo da licitação. Em outras palavras, deve o procedimento possibilitar a 
disputa e o confronto entre os licitantes, para que a seleção se faça da melhor forma 
possível.” (grifo nosso) (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 
19 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 227); 
Tendo em vista os fatores acima elencados, entendemos que será vedada na presente licitação a 
subcontratação total dos serviços ora licitados, podendo, no entanto, mediante autorização 
prévia de ITAIPU, a Contratada subcontratar apenas parte do serviço na execução do contrato 
mediante a utilização de profissional que não componha seu quadro de empregados, sem 
prejuízo da observância de suas responsabilidades contratuais e legais perante seus 
subcontratados. Está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 
Não é permitida qualquer subcontratação no contrato. Não há autorização no Caderno 
de Bases e Condições, e a Cláusula 39 do instrumento contratual (Anexo VI) traz 
vedação explícita. Sob o ponto de vista técnico-jurídico, não há qualquer exceção a 
essa regra. 
 
PERGUNTA 3 
Considerando o esclarecimento desta Comissão Permanente de Licitação sobre a possibilidade 
de que consultores SAP HCM sejam demandados ao longo da prestação dos serviços ora 
licitados (Pergunta 80), bem como as características mercadológicas específicas para este tipo 
de profissional, entendemos que consultores SAP HCM serão considerados como Consultores 
Específicos por ITAIPU. Está correto nosso entendimento? 
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RESPOSTA 
Entendimento incorreto. 
 
 
PERGUNTA 4 
No tocante à Pergunta 18, a Comissão Permanente de Licitação esclareceu que, embora não 
haja obrigação reversa de confidencialidade, a ITAIPU “possui normas internas relativas ao 
tema, desenvolvidas no âmbito de sua Política de Segurança da Informação em Tecnologia da 
Informação, Tecnologia da Automação e Telecomunicação (TIC-PSTIC), válida para todo 
Usuário de Tecnologia da Informação, Tecnologia da Automação e Telecomunicação da 
Binacional”. 
Diante do esclarecimento prestado, perguntamos se tais normas prestigiam a proteção das 
informações da empresa Contratada no âmbito do Projeto. Em caso positivo, favor dar maiores 
informações acerca das garantias de confidencialidade que referidas normas asseguram às 
empresas Contratadas. 
 
RESPOSTA 
A resposta é negativa, tendo em vista a Cláusula 32 do Contrato (Anexo VI), em 
especial quando prescreve que “a CONTRATADA obriga-se a manter absoluto sigilo de 
todas as informações obtidas em razão ou para a execução deste Contrato, estando, 
portanto, proibida de divulgá-las, transmiti-las, disseminá-las, disponibilizá-las, direta 
ou indiretamente, por qualquer meio que seja conhecido ou que venha a ser 
inventado, a quem quer que seja, salvo no caso de específica autorização escrita da 
ITAIPU”. 
Quanto à PSTIC, o tratamento é direcionado, essencialmente, às informações da 
ITAIPU, e somente na restrita medida em que com ela interagem é que poderá haver 
proteção das informações da Contratada. 
 
 
PERGUNTA 5 
Considerando que: 
(i) Em resposta à Pergunta 21, ITAIPU esclareceu que não está descartada a possibilidade 
de que sejam exigidas considerações legais, regulatórias, fiscais ou contábeis, bem como a 
identificação de riscos, desenho e documentação e teste de controles relacionados ao Ato 
Sarbanes- Oxley ou qualquer outro ato regulatório nacional ou internacional em projetos a 
serem eventualmente demandados, no curso do Contrato, pela Área Financeira de ITAIPU: 
(ii) O objeto do presente certame versa exclusivamente sobre serviços de consultoria em 
Tecnologia da Informação, haja vista as comprovações de experiências anteriores exigidas dos 
licitantes e qualificação técnica dos profissionais que compõem a equipe técnica; 
(iii) Empresas que prestam serviços de consultoria técnica especializada da mesma natureza 
do objeto ora licitado não estão autorizadas a prestar serviços jurídicos, regulatórios, fiscais 
ou contábeis, visto que estes são de competência privativa de empresas especializadas e 
regidas por legislação própria, inclusive, devendo seus profissionais estarem devidamente 
registrados nos competentes órgãos de classe (ex; OAB, CRC, etc), para fins de exercício de 
atividades privativas, inerentes a própria profissão; 
Entendemos que, na realização das atividades previstas no Edital e anexos que envolvam a 
consideração de requisitos como os mencionados nessa questão, a Contratada deverá consultar 
o departamento competente de ITAIPU, a fim de obter as informações legais, regulatórias, 
fiscais e/ou contábeis a serem incluídas no resultado final do trabalho, não cabendo à 
Contratada a realização de tais atividades, visto tratar-se de atividade de competência 
exclusiva de empresas regidas por legislação e conselho profissional específicos. 
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RESPOSTA 
Entendimento incorreto, as atividades a serem desenvolvidas são de caráter operacional 
visando adaptar os módulos do ERP SAP quando necessário. As definições serão recebidas 
diretamente da Superintendência de Informática da ITAIPU. 
 
 
PERGUNTA 6 
No tocante à Pergunta 27, em que ITAIPU esclarece que “é necessária a demonstração de 
remuneração de modo tal a comprovar-se o recolhimento em bases auditáveis, sobretudo, a 
fim de viabilizar a adequada gestão e fiscalização do contrato por parte da ITAIPU”, 
entendemos que será respeitada a confidencialidade dos dados individuais dos profissionais da 
Contratada, em conformidade com o inciso X do Artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. 
Esse entendimento está correto? 
 
RESPOSTA 
O argumento já havia sido levantado na questão referida e a resposta antes 
apresentada permanece a mesma. Os dados apresentados pela Contratada envolvam ou 
não dados individuais de seus profissionais, serão escrutinados internamente, para fins 
de gestão e fiscalização do negócio jurídico, e poderão ser alvo de auditorias internas 
e externas. Qualquer disclosure nestas operações não configurará ofensa ao artigo 5°, 
inciso X, da Constituição Federal. 
 
 
PERGUNTA 7 
O item I do Aditamento 2 esclarece em nota que “para os efeitos de verificação da 
conformidade da Documentação para a Habilitação, serão considerados como válidos também 
os documentos vigentes em 6/10/2015, data  inicialmente fixada para a entrega dos invólucros 
da documentação para a habilitação e da proposta comercial” 
No entanto, considerando que licitante com documentação vigente em 6/10/2015 
eventualmente poderá não se mostrar regular em suas obrigações fiscais e trabalhistas, bem 
como quanto a sua habilitação econômico-financeira, entendemos que a possibilidade de ser 
apresentada documentação pregressa à efetiva data de entrega do envelopes ensejará, em 
termos práticos, riscos de que ITAIPU tenha conhecimento de fato desabonador à habilitação 
da proponente vencedora no momento da assinatura do Contrato, devendo ser aplicado, neste 
caso, o item 2.16.3 do Caderno de Bases e Condições. 
Diante disso, solicitamos à ITAIPU que, para os efeitos de verificação da conformidade da 
Documentação para a Habilitação, considere como válidos apenas os documentos vigentes em 
1/12/2015, data prevista para realização da sessão pública. 
 
RESPOSTA 
O fato de que serão admitidos, para fins de habilitação, documentos com validade em 
06/10/2015, data inicialmente fixada para recebimento dos invólucros, não enseja 
possibilidade alguma de desconsideração de fatos desabonadores da habilitação da proponente 
eventualmente existente à época da assinatura do contrato, e certamente também para 
aqueles com vigência em 01.12.2015. Assim, pedido denegado. 
 
 
PERGUNTA 8 
Na minuta de contrato, parágrafo nono, consta: 
“Itaipu reserva-se o direito de solicitar à Contratada a substituição imediata de qualquer 
profissional...” ( grifo nosso). 
Já na Especificação Técnica, consta:  
7.2.3c “A Contratada terá um prazo de 20 dias úteis para realizar uma substituição a pedido da 
Itaipu...” 
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Assim, com relação à substituição de recursos quando solicitada pela Itaipu: 
(i) Tendo em vista que a Itaipu possui um modelo de governança de melhorias de seus sistemas 
atuais, incluindo as fases de planejamento e controle de projeto; 
(ii) Tendo em vista que a comprovação do serviços realizados bem como a sua aceitação 
ficarão registrados na Planilha de Execução de Serviços Terceirizados, que é documento oficial 
utilizado no modelo de governança; 
(iii) Tendo em vista que através destes registros e da própria interação entre as equipes da 
Itaipu e da Contratada haverá possibilidade de se constatarem quaisquer desvios na 
performance dos profissionais alocados nos projetos de modo imediato e mesmo de maneira 
preventiva e antecipada; 
(iv) Tendo em vista que os profissionais foram avaliados previamente pela Itaipu; 
Entendemos que caso haja necessidade de substituição de recursos, por solicitação da Itaipu, a 
mesma deverá ocorrer dentro de um prazo limite de 20 dias úteis, desde a solicitação à efetiva 
substituição. Está correto o nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Favor reportar-se ao item II deste Aditamento. 
 
PERGUNTA 9 
Considerando que a ITAIPU possui isenção tributária, concedida pelo Tratado de Itaipu e que 
consta no Caderno de Bases da Concorrência Nacional, que a Proponente deverá considerar tal 
prerrogativa quando a elaboração de suas propostas, podemos afirmar que caso a empresa 
proponente seja vencedora, todos os serviços prestados à Itaipu estarão isentos de 
contribuição do imposto ISS?  Está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 
Favor reportar-se ao subitem 1.3 do Caderno de Bases e Condições e, em especial, à 
orientação contida na parte final do subitem 1.3.1.2. 
 
 
PERGUNTA 10 
Caso a empresa Proponente participe da concorrência por sua empresa Matriz e sendo 
vencedora da Concorrência, abra uma Filial em Foz do Iguaçu para faturamento dos serviços 
que serão prestados no referido Município? A ITAIPU permite o faturamento pelo CNPJ da Filial? 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
 
 
 
II) Em conformidade com o disposto no subitem 1.4.2 do Caderno de Bases e Condições 
(CBC) da Concorrência Nacional NC 1128-15, a ITAIPU efetua alteração na Minuta de Contrato, 
Anexo VI conforme segue: 
 
Cláusula 4ª, § 9º: 
 
DE: 
(...) 
§ 9º A ITAIPU reserva-se o direito de solicitar à CONTRATADA a substituição imediata de 
qualquer profissional, empregado ou não, entendido como não-qualificado ou inadequado para 
a prestação dos serviços, sempre que julgar necessário, sem que isso ocasione gastos adicionais 
para a ITAIPU. 
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PARA: 
(...) 
§ 9º A ITAIPU reserva-se o direito de solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer 
profissional, empregado ou não, entendido como não-qualificado ou inadequado para a 
prestação dos serviços, sempre que julgar necessário, sem que isso ocasione gastos adicionais 
para a ITAIPU. 
 
 
Cláusula 6ª, § 2º: 
 
DE: 
(...) 
§ 2º A CONTRATADA deverá substituir imediatamente qualquer profissional, empregado ou 
não, entendido como não-qualificado ou inadequado para a prestação dos serviços, sempre que 
julgar necessário, sem que isso ocasione custos adicionais para a ITAIPU. 
 
PARA: 
(...) 
§ 2º A CONTRATADA deverá substituir qualquer profissional, empregado ou não, entendido 
como não-qualificado ou inadequado para a prestação dos serviços, sempre que julgar 
necessário, sem que isso ocasione custos adicionais para a ITAIPU. 
 
 
 
 
 
III) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições da 

Concorrência Nacional NF 1128-15. 
 
 
 

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico  Data: 23 de novembro de 2015 

 


