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CONCORRÊNCIA NACIONAL - NF 1128-15 

 
 

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

 
ADITAMENTO 3 

 
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 comprovação das horas de implantação solicitadas nos atestados de capacidade técnica 
(Anexo II, item 2.4) poder-se-ão demonstrar através da realização do escopo dos serviços do 
Anexo III, item 2?” 
 
RESPOSTA 
Afirmativo. Contudo, o(s) atestado(s) ou certificado(s) deve(m) contemplar o descritivo das 
atividades solicitadas na letra “a” dos subitens 1.4 ou 2.4, Anexo II do CBC. Quais sejam: 
construção da solução, carga de dados, integração de legados, gestão da mudança, teste da 
solução, operação em pré-produção e go-live. 
 
O(s) atestado(s) ou certificado(s) deve(m) corresponder à prestação efetiva dos serviços 
realizados pela Proponente. Quando apresentado mais de um atestado ou certificado, 
considerar-se-á, para fins de habilitação, a soma das horas declaradas. 
 
 
PERGUNTA 2 
“Serão considerados os clientes que encontram-se em fase de projetos, ou seja, aqueles que 
encontram-se iminentes à produção, a fim de comprovação das 35.000 Horas?” 
 
RESPOSTA 
Serão considerados os atestados ou certificados relativamente aos serviços declarados como 
efetivamente executados. Portanto, serviços a executar ou em execução parcial não serão 
considerados. 
 
O conteúdo dos atestados ou certificados deve referir-se a prestação de serviços técnicos em 
consultoria na solução MySap ERP ou SAP ERP versão 5.0 ou superior. Atentar-se, ainda, que é 
necessário comprovar os seguintes serviços realizados: construção da solução, carga de dados, 
integração de legados, gestão da mudança, teste da solução, operação em pré-produção e go-
live. Quando apresentado um só atestado ou certificado, todos os serviços exigidos devem 
constar dele. 
 
 
PERGUNTA 3 
“Cada atestado de capacidade técnica deverá contemplar 35.000 Horas de serviços de 
consultoria SAP?” 
 
RESPOSTA 
Favor reportar-se à resposta da pergunta 1. 
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PERGUNTA 4 
“Será permitida a somatória de atestado para contemplação das 35.000 Horas de prestação de 
serviços SAP?” 
 
RESPOSTA 
Favor reportar-se à resposta da pergunta 1. 
 
 
PERGUNTA 5 
“As 35.000 Horas de serviços de consultoria SAP serão obrigatórias ou contemplarão a 
pontuação técnica do licitante?” 
 
RESPOSTA 
São obrigatórias. 
 
 
PERGUNTA 6 
“No Anexo IV, ao prever a apresentação de atestados de capacidade técnica contemplando 
atualização de tecnologia, enquadram-se neste sentido as Melhorias, Upgrades e etc.?” 
 
RESPOSTA 
São exigidos os seguintes serviços executados: construção da solução, carga de dados, 
integração de legados, gestão da mudança, teste da solução, operação em pré-produção e go-
live. 
 
 
PERGUNTA 7 
“Ainda sobre o Anexo IV, em seu item em que solicita atestados de capacidade técnica sobre o 
Fator Padronização: para comprovação de que a proponente prestou de acordo com as práticas 
recomendadas pela SAP, poder-se-á apresentar Certificação Run SAP”. 
RESPOSTA 
O atestado deve comprovar no mínimo o exigido no Fator Padronização. 
 
 
PERGUNTA 8 
“Em relação a Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB) que substituiu a 
Contribuição Patronal disposta no artigo 22 da Lei 8212/1991, o entendimento desta entidade 
é que referido tributo também está abrangido nos casos de isenção previstos no artigo XII do 
Tratado de Itaipu?” 
 
RESPOSTA 
Favor reportar-se à orientação contida na parte final do subitem 1.3.1.2 do Caderno de Bases e 
Condições. 
 
 
PERGUNTA 9 
“Quais são os DIVERSOS Módulos Funcionais SAP implementados na Itaipu que compões a linha 
de Consultores Funcionais SAP?” 
 
RESPOSTA 
FI, CO, MM e HCM em implantação. 
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PERGUNTA 10 
“Quais os demais produtos da Plataforma SAP integram a Linha de Consultores Específicos ?” 
 
RESPOSTA 
ECM Open Text, SOLMAN, NetWeaver, SAP Portal, BW,  Basis, BO e Fiori. 
 
 
PERGUNTA 11 
“Quais são as outras linguagens da plataforma Netweaver utilizadas na Itaipu que compões a 
Linha de Consultores Desenvolvedores?” 
 
RESPOSTA 
ABAP e Java. 
 
 
PERGUNTA 12 
“Solicitamos a Lista de demandas previstas para execução nos próximos 36 meses (Pipeline) ou 
as demanda já identificadas que serão executadas, separando por complexidade X Modulo 
SAP.” 
 
RESPOSTA 
Como o Contrato não prevê garantia de faturamento a ITAIPU irá definir as horas envolvidas 
com as OS´s de acordo com as suas necessidades. 
 
 
PERGUNTA 13 
“Solicitamos enviar o histórico de OSs executados nos últimos 24 meses, detalhando as horas 
por perfil.” 
 
RESPOSTA 
Como o Contrato não prevê garantia de faturamento a ITAIPU irá definir a quantidade e a 
complexidade das OS´s de acordo com as suas necessidades. 
 
 
PERGUNTA 14 
“Contrariando a necessária busca pelo caráter competitivo do certame, preceituada pelo art. 
2º da Norma Geral de Licitação (NGL) de Itaipu, o item 2.3.2 do edital e cláusula 39 da minuta 
contratual vedam a participação de empresas em consórcio ou subcontratação parcial ou total 
do objeto licitado. 
Tendo em vista que os serviços a serem contratados são de alta complexidade e envolvem 
escopo e equipe multidisciplinares, conforme peculiaridades da execução do projeto, e 
considerando que, nesses casos é usual a Administração permitir que a licitante se consorcie 
com outras empresas ou até subcontrate determinados serviços, de forma a melhorar a sua 
qualificação e assim aumentar o leque de competitividade, entendemos que tais vedações do 
edital reduzem consideravelmente o rol de empresas em condições de apresentar propostas 
competitivas, contrariando o disposto no art. 2º da Norma Geral de Licitação (NGL) de Itaipu. 
Sugerimos, assim, que seja permitido o seguinte:  
a) a participação de empresas em consórcio;  
b) que empresas integrantes de uma estrutura global de firmas ou grupo econômico possam 
utilizar, para fins de pontuação técnica e habilitação técnica, atestados de capacidade técnica 
e profissionais pertencentes a qualquer uma das empresas integrantes ao grupo;  
c) a subcontratação parcial dos serviços e, desde que tal subcontratação esteja prevista e 
justificada na proposta técnica, poderão ser consideradas, para fins de pontuação técnica e 
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habilitação técnica, as experiências das empresas subcontratadas, bem como experiências e 
grau acadêmico de seus respectivos profissionais.” 
 
RESPOSTA 
a) Pedido denegado. Não há restrição ao caráter competitivo do certame na razão direta de 
que existe no mercado um número significativo de empresas que podem atender ao objeto em 
licitação sem a necessidade de reunião em consórcio. 
 
“b” e “c”) Pedido denegado. Para fins de pontuação, os atestados e certificados devem 
corresponder à da pessoa jurídica na sua qualidade de proponente. 
 
 
PERGUNTA 15 
“Considerando que: 
(i) O item 8.5.1 das Especificações Técnicas (Anexo III) dispõe que “a aceitação de entregáveis 
e serviços executados pela CONTRATADA para a OS e consequente encerramento da OS serão 
realizados através da PCS”;  
(ii) O item 8.5.3 das Especificações Técnicas (Anexo III) estabelece, por sua vez, que “com 
base no valor calculado da PCS (que já considera as PES emitidas), deduzidas eventuais 
penalidades aplicadas, é liberado o saldo a pagar”;  
(iii) A Cláusula 12 da Minuta Contratual dispõe que “O pagamento dos valores referentes aos 
serviços realizados será efetuado aos 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data de 
entrega da solicitação de pagamento, condicionado à aprovação pela ITAIPU dos serviços e da 
medição das horas efetivamente realizadas”;  
(iv) O item 8.7.14 do Anexo III, por seu turno, determina que “o Termo de Aceite é o 
instrumento utilizado pela ITAIPU para ateste do serviço contratado e pagamento do mesmo, 
emitido quando todas as entregas forem recebidas, testadas e implantadas, a partir da 
autorização do gestor do sistema para entrada em produção, sendo pré-requisito para 
liberação da PCS”;  
(iv) Não há especificação, quer no Edital quer em seus Anexos, do prazo para emissão e 
assinatura da PCS pela Contratante, nem tampouco para o Termo de Aceite; e  
(v) A importância e a relevância da sistemática de aceite dos produtos previstos no Edital;  
Perguntamos:  
a) Visto que o item 8.4.6 das Especificações Técnicas (Anexo III), estabelece que a ITAIPU 
deverá aceitar ou recusar as PES assinadas pela Contratada em até 3 (três) dias úteis a partir 
da data de sua apresentação, entendemos que o mesmo se aplica à PCS. Está correto nosso 
entendimento?  
b) Caso a resposta à pergunta “a” seja negativa, para fins de planejamento de nossa proposta 
e atividades, quais prazos de aceite, por parte da Contratante, a Proponente deve considerar? 
c) Caso não haja a manifestação formal da Contratante no prazo informado acima, contados da 
data de entrega de cada serviço/entregável, reputar-se-á o aceite e/ou validação automática 
dos serviços contratados. Está correto tal entendimento?  
d) Caso a resposta da questão "c" seja negativa, favor informar qual o procedimento previsto 
para o processo de aprovação dos serviços/entregáveis, em especial aqueles relacionados (i) 
aos prazos limite para aprovação desde o momento de sua entrega à Contratante, e (ii) às 
ações que serão tomadas caso estes prazos não sejam atendidos pela Contratante.” 
 
RESPOSTA 
a) Entendimento incorreto. 
 
b) O aceite dar-se-á após o encerramento da “OS” que ensejou a “PCS”. 
 
c) Entendimento incorreto. 
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d) Considerar que as atividades demandas pela “OS” devem ter sido concluídas, os produtos 
entregues, validados, homologados e aceitos pela ITAIPU. 
 
 
PERGUNTA 16 
“Considerando que o item 2.3 dos Critérios para Pontuação Técnica, Anexo IV do Edital, 
estabelece, dentre os requisitos para pontuação no Fator Qualidade, a apresentação de 
Carteira de Trabalho ou ficha de registro de empregado dos profissionais especialistas nos 
módulos cujas certificações são requeridas, entendemos que, em ambos os casos, será 
reservada a prerrogativa de omitir a informação salarial do profissional, por tratar-se de 
informação pessoal e confidencial, e cuja divulgação somente pode se dar pelo próprio 
profissional, por sua própria vontade. Está correto nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Para fins de habilitação interessa a prova do vínculo laboral, e não necessariamente a 
remuneração do profissional. 
 
 
PERGUNTA 17 
“Conforme previsto na Cláusula 12, §2º, alínea d, da Minuta de Contrato (Anexo VI), para 
liberação do pagamento é exigida a documentação referente ao original da nota fiscal/fatura 
discriminando-se detalhadamente os valores cobrados, os serviços executados, o número da 
medição, a identificação do Contrato e demais informações pertinentes.  
Pergunta-se:  
(i) Qual o prazo máximo para a aprovação de faturas por parte da Contratante?  
(ii) Caso não haja a aprovação formal da Contratante no prazo informado no item (i) acima, 
reputar-se-á aprovada a fatura correspondente. Está correto tal entendimento? 
(iii) Caso a resposta da questão (ii) seja negativa, favor informar qual o procedimento previsto 
para o processo de aprovação das faturas, em especial aqueles relacionados (i) aos prazos 
limite para aprovação desde o momento de sua entrega à Contratante, e (ii) às ações que 
serão tomadas caso estes prazos não sejam atendidos pela Contratante.” 
 
RESPOSTA 
(i) O prazo máximo para a aprovação de faturas será dentro do mês da sua apresentação, 
desde que as entregas dela constante sejam aceitas pela ITAIPU. 
 
(ii) Não há previsão de aprovação por decurso de prazo. Tudo se condiciona à aceitação das 
entregas pela ITAIPU. 
 
(iii) Uma vez que os serviços foram entregues e aceitos, não há histórico de atraso que possam 
ser imputados à ITAIPU a qual realiza seus pagamentos com rigor no cumprimento de prazo. 
Caso alguma entrega, de responsabilidade da CONTRATADA, não seja cumprida nos termos 
pactuados contratualmente, então haverá necessidade de correção pela CONTRATADA de modo 
tal que se possa dar o aceite pela ITAIPU, e só então haverá a liberação do pagamento no 
prazo fixado no Contrato. 
 
 
PERGUNTA 18 
“Considerando que o Capítulo XII da Minuta de Contrato dispõe sobre as condições de 
confidencialidade, entendemos, adicionalmente, que:  
(i) Serão mantidas em sigilo, por ambas as Partes, todas as informações confidenciais obtidas 
durante a prestação dos serviços, inclusive recomendações formuladas em sua execução ou 
resultante dos serviços;  
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(ii) A equipe da Contratada utilizará as informações confidenciais para o único propósito de 
executar os serviços;  
(iii) A Contratada revelará as informações confidenciais apenas para os membros de sua 
organização, necessários à condução dos serviços, requerendo destes que mantenham o 
caráter confidencial das mesmas e que em razão disso os membros da organização mundial da 
Contratada não serão considerados como terceiros, para fins de confidencialidade.  
(iv) A Contratada poderá manter consigo cópia das informações e documentos, mesmo que 
considerados informações confidenciais, necessários à comprovação da relação contratual 
entre as partes e os serviços prestados, e/ou que tenham sido utilizadas para consubstanciar 
eventuais serviços por elas prestados à Contratada em relação a este Projeto, mantendo-se, 
contudo, a confidencialidade das referidas informações;  
(v) Não obstante, as Partes não terão obrigação de preservar o sigilo relativo à Informação 
que: (a) era de seu conhecimento anteriormente, não estando sujeita à obrigação de ser 
mantida em sigilo; (b) for revelada a terceiros pela parte Reveladora da informação, sem 
qualquer obrigação de sigilo; (c) estiver ou tornar-se publicamente disponível por meio diverso 
da revelação não autorizada pela parte Receptora da informação; e/ou (d) for total e 
independentemente desenvolvida pela parte Receptora da informação. Estão corretos os 
nossos entendimentos?” 
 
RESPOSTA 
(i) Da leitura da Cláusula 33, caput e § 1°, verifica-se que a obrigação de confidencialidade, no 
âmbito deste Contrato, existe para regular o tratamento que o CONTRATADO dará às 
informações da ITAIPU, não havendo a obrigação reversa, vale dizer, da ITAIPU para o 
CONTRATADO. Entretanto, a ITAIPU esclarece que 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. 
(ii) Entendimento parcialmente correto. A Cláusula 34 prevê que o CONTRATADO se 
compromete a utilizar as Informações não apenas na execução do objeto do Contrato, mas 
igualmente respeitando os fins nele previstos; 
(iii) Entendimento parcialmente correto. Conforme prevê a Cláusula 34, caput e parágrafo 
único, a obrigação assumida pelo CONTRATADO, perante a ITAIPU, envolve todos os seus 
representantes, assim entendidos como seus diretores, administradores, acionistas, 
proprietários, sócios, empregados, agentes, colaboradores, representantes, assessores e 
prestadores de serviços, não importando se o local de trabalho desses representantes é na 
República Federativa do Brasil, na República do Paraguai ou em terceiro lugar. 
(iv) Entendimento parcialmente correto. A Cláusula 37 permite ao CONTRATADO manter 
consigo cópia das Informações que receber em virtude do Contrato. Entretanto, ele está 
obrigado a devolver a ITAIPU, após o encerramento da vigência do Contrato, todas as 
informações que receber, ou provar sua destruição. 
(v) - (a) Entendimento incorreto. Não há ressalva contratual neste sentido; (b) Entendimento 
incorreto. Não há ressalva contratual neste sentido; (c) Entendimento incorreto. Não há 
ressalva contratual neste sentido; (d) Entendimento incorreto. Não há ressalva contratual 
neste sentido. 
 
PERGUNTA 19 
“Entendemos que, por sua vez, as informações da Contratada também deverão receber o 
mesmo tratamento de confidencialidade. Está correto tal entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. Favor reportar-se à Pergunta 18, marcador (i), deste Aditamento 3. 
Além disso, o contrato, e por sua via direta informações da Contratada, poderão ser objeto de 
fiscalização de terceiros, entes públicos ou não, como é o caso de auditorias externas. 
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PERGUNTA 20 
“Considerando que:  
(i) A Cláusula 36 da Minuta de Contrato dispõe que “o CONTRATADO e seus respectivos 
representantes permanecerão responsáveis pelo dever de confidencialidade por prazo 
indeterminado”;  
(ii) É conveniente e necessário que o Edital preveja um prazo limite para a observância das 
obrigações de confidencialidade, já que “prazo indeterminado” não é um termo razoável;  
Sugerimos que seja previsto o prazo de 5 (cinco) anos para a observância das obrigações de 
confidencialidade pelas Partes.” 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. Não há ressalva contratual neste sentido. 
 
 
PERGUNTA 21 
“Entendemos que não fazem parte do escopo do projeto quaisquer considerações legais, 
regulatorias, fiscais ou contábeis, nem a identificação de riscos, desenho, documentação e 
teste de controles relacionados ao Ato Sarbanes-Oxley ou qualquer outro ato regulatório 
nacional ou internacional. Favor confirmar.” 
 
RESPOSTA 
Não está descartada a possibilidade de tais exigências em projetos a serem eventualmente 
demandados, no curso do Contrato, pela Área Financeira da ITAIPU. 
 
 
PERGUNTA 22 
Considerando que a resposta da questão anterior venha negativa, solicitamos confirmar o 
entendimento de que os serviços constantes no item 2 das Especificações Técnicas (Anexo III), 
referentes à viabilização das integrações necessárias decorrentes de conformidades legais, 
bem como definições de papéis e responsabilidades (Compliance SOX) previstas no item 
5.2.1.III, alínea “b” das Especificações Técnicas serão atividades realizadas com base em 
definições previamente definidas por ITAIPU. Está correto o entendimento? 
 
RESPOSTA 
Reportar-se à reposta da Pergunta 21. Não há possibilidade de afirmativa categórica. 
 
 
PERGUNTA 23 
“O item 1.2 do Caderno de Bases e Condições dispõe que “o presente procedimento será 
realizado em duas etapas: (i) julgamento e classificação das propostas e, após, (ii) 
julgamento da habilitação” (grifo nosso).  
Ocorre que o item 2.8.7 do mesmo documento estabelece que “a inabilitação de proponente 
implica preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes de julgamento das 
propostas técnicas e comerciais” (grifos nossos). Diante de tal dispositivo e de outros 
constantes do Caderno de Bases e Condições, tais como os itens 2.7.8, 2.8.4.1, alíneas “a” e 
“b”, e 2.9.1, entendemos que a 1ª etapa a ser realizada no presente procedimento será o 
julgamento da habilitação. Está correto nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Reportar-se ao item II deste Aditamento. 
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PERGUNTA 24 
“Considerando que:  
(i) O Capítulo IV da Minuta de Contrato, Anexo VI do Edital, dispõe sobre a Gestão e 
Fiscalização do Contrato;  
(ii) A Cláusula 4ª, §7º, da Minuta de Contrato, Anexo VI do Edital, estabelece a possibilidade de 
haver auditoria interna e externa determinadas pela Contratante;  
(iii) Os documentos referentes ao Contrato que estejam em poder da proponente deverão ser 
mostrados.  
Entendemos que: 
(i) A proponente será instada a demonstrar os documentos nas dependências da ITAIPU em que 
os serviços estejam sendo prestados;  
(ii) A proponente será informada por escrito da necessidade de apresentar tais documentos;  
(iii) A proponente será avisada com uma antecedência razoável, para que possa disponibilizá-
los.  
Está correto esse entendimento?” 
 
RESPOSTA 
(i) Entendimento correto. 
(ii) Entendimento correto, nos termos da Cláusula 4ª, § 10. 
(iii) Entendimento incorreto. Não há ressalva contratual neste sentido. 
 
 
PERGUNTA 25 
“A Cláusula 38 da Minuta de Contrato (Anexo VI) estabelece que “todos os serviços executados 
pela CONTRATADA e aceitos pela ITAIPU estarão em garantia pelo prazo de 12 (doze) meses a 
contar da entrega”. Decorrido tal prazo de garantia de desempenho, finda a responsabilidade 
da Contratada perante a Contratante em relação àquele serviço?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Ratificando-se: serviços entregues e aceitos pela ITAIPU. 
 
 
PERGUNTA 26 
“Com relação à comprovação de Regularidade Fiscal e Trabalhista exigida no Edital, 
considerando:  
(i) O advento da Portaria Conjunta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Receita 
Federal (PGFN/RFB) n.1.751/14, que dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a 
Fazenda Nacional;  
(ii) Que referida Portaria estabelece a unificação das certidões de regularidade fiscal no 
âmbito da União, contemplando débitos relativos à contribuição previdenciária;  
(iii) Que a prova de regularidade fiscal federal será efetuada, portanto, mediante 
apresentação de uma única certidão expedida conjuntamente pela RF e pela PGNF, referente 
a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União por elas administrados 
inclusive as contribuições previdenciárias dos empregados e empregadores, às contribuições 
instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas a terceiros; e  
(iv) Que tal certidão faz referência expressa quanto à abrangência das contribuições sociais, 
das alíneas “a” a “d”, parágrafo único, art.11, da Lei n. 8.212/1991.  
Entendemos, portanto, que a certidão de regularidade federal conjunta atende à exigência 
contida nos itens 1.2.b e 2.2.e da Documentação para a Habilitação (Anexo II) no tocante à 
prova de regularidade perante a Previdência Social/INSS. Está correto o nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Reportar-se ao item II deste Aditamento. 
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PERGUNTA 27 
“Considerando que: 
(i) A Cláusula 6ª da Minuta de Contrato (Anexo VI) dispõe, em seu item XIII como obrigação da 
Contratada “comprovar, quando solicitado por ITAIPU, o pagamento, aos empregados 
vinculados à prestação dos serviços objeto deste Contrato, dos salários, horas extras, 13º 
salários, avisos prévios, indenizações, férias e demais encargos trabalhistas e 
previdenciários”;  
(ii) O item XX da mesma Cláusula, por sua vez, prevê o envio de cópias da Guia de 
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações e da Guia da 
Previdência Social (GPS) quitada;  
(iii) No entanto, informações salariais possuem caráter confidencial, sendo certo que eventual 
divulgação configura violação à privacidade dos indivíduos, conforme direito assegurado no 
art. 5º, inciso X, da Constituição Federal Brasileira;  
Entendemos que poderão ser omitidas as informações salariais individuais dos profissionais dos 
referidos documentos trabalhistas, sem prejuízo da completa comprovação de quitação e 
recolhimentos devidos em conformidade à legislação brasileira. Está correto nosso 
entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. É necessária a demonstração da 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. 
 
 
PERGUNTA 28 
“Tendo em vista as características do projeto objeto desta licitação e a sistemática de 
execução e recebimento dos serviços contratados, entende-se que o valor de toda e qualquer 
indenização eventualmente devida à Contratante, incluindo quaisquer perdas e danos, estará 
limitada ao valor global do contrato. Está correto tal entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. A previsão contratual que regula o descumprimento da obrigação de 
sigilo e confidencialidade está inserida na Cláusula 38, e dela se infere que a indenização 
poderá, sim, ultrapassar o valor global do Contrato. 
 
 
PERGUNTA 29 
“Considerando que não há disposição na minuta do Contrato ou no Edital sobre propriedade 
intelectual dos produtos/serviços a serem gerados/prestados pela Contratada, entendemos 
que: 
(i) A propriedade dos produtos e documentos gerados pela Contratada na execução deste 
Contrato serão de propriedade da Contratante;  
(ii) Consoante a legislação aplicável, toda propriedade intelectual desenvolvida pela empresa 
vencedora anteriormente à celebração do contrato, mesmo que venha a ser relacionada ao 
projeto, constitui propriedade intelectual exclusiva da licitante vencedora;  
(iii) toda a propriedade intelectual (incluindo, mas não se limitando a patentes, direitos 
autorais, metodologias, técnicas, "know-how" e programas de computador) desenvolvida pela 
Contratada anteriormente à celebração do contrato, relacionado ou não ao projeto, constitui 
propriedade exclusiva da Contratada.  
Estão corretos tais entendimentos?” 
 
RESPOSTA 
(i) Entendimento correto, conforme previsto no artigo 4°, caput, da Lei n° 9.609/1998. 
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(ii) e (iii) Uma vez que o mesmo não tenha custo para ITAIPU, e que possa ser 
utilizado/mantido de forma a não interferir no bom andamento da solução implantada pela 
Contratada. A ITAIPU se compromete a não comercializar o objeto da contratada, em questão. 
 
 
PERGUNTA 30 
“O Anexo II do Edital, Documentos para Habilitação, item 2.3.a, requer seja apresentado 
“balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios”. Ocorre que, a Instrução Normativa RFB nº 787, de 19 de novembro de 2007, 
instituiu a Escrituração Contábil Digital (ECD), que compreende a versão digital do Balanço e 
das Demonstrações Contábeis. A ECD deverá ser transmitida, pelas pessoas jurídicas a ela 
obrigadas, ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), o que ocorre via internet. Ainda 
de acordo com a IN 787, em seu Art. 3º, “ficam obrigadas a adotar a ECD (...) as sociedades 
empresárias sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real”.  
Pelo exposto, entendemos que, caso a licitante adote o regime de tributação com base no 
Lucro Real, ela deverá apresentar seu Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis por 
meio dos documentos emitidos via internet, autenticados digitalmente pela Junta Comercial, 
conforme legislação aplicável a este Edital.  
Está correto nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Os documentos apresentados na forma suscitada pela consulente serão acolhidos para fins de 
julgamento da habilitação, como também o serão outras formas previstas em lei. 
 
 
PERGUNTA 31 
“Considerando que o art. 2º da NGL identifica, dentre os princípios básicos que regem os 
processos e procedimentos disciplinados por tal Norma, a observância ao princípio da 
publicidade, inerente à execução dos atos administrativos, e exclusas informações sobre os 
serviços que não estiverem expressamente mencionadas no Edital ou no Contrato, entendemos 
que a empresa devidamente contratada por meio do presente certame poderá, após realizar 
parte ou todo o trabalho em conformidade com o objeto do contrato e deste Edital, mencionar 
o nome da Contratante, bem como parte ou todo o serviço que prestou, para fins de referência 
junto a terceiros. Está correto nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Gentileza considerar o que disciplina a Cláusula 46 da Minuta de Contrato, Anexo VI do CBC. 
 
 
PERGUNTA 32 
“No tocante aos itens 1.4.1, alínea “a”, 1.9.3 e 2.14.2 do Caderno de Bases e Condições, bem 
como itens 2 e 3 do Calendário de Eventos (Anexo I), pedimos confirmar o entendimento de 
que as consultas, recursos e impugnações poderão ser enviados por correio eletrônico e/ou 
meio físico, não sendo obrigatório o envio por ambos os meios.” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
 
 
PERGUNTA 33 
“Considerando que:  
(i) A Cláusula 4ª, § 9º, da Minuta de Contrato, Anexo VI, prevê que “A ITAIPU reserva-se o 
direito de solicitar à CONTRATADA a substituição imediata de qualquer profissional, 
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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”, o que é reiterado na Cláusula 6ª, § 2º do mesmo documento;  
(ii) Por sua vez, o item 7.2.2, alínea “a”, do Anexo III, dispõe que “a CONTRATADA pelo Brasil 
terá um prazo de 20 dias úteis para realizar uma substituição a pedido da ITAIPU; e  
(iii) A falta de razoabilidade da expressão “imediata”;  
Podemos considerar, não obstante o que estabelece a Cláusula 2ª, Parágrafo Único da Minuta 
de Contrato, Anexo VI, o prazo estabelecido no Anexo III para substituições de profissionais a 
pedido da ITAIPU?” 
 
RESPOSTA 
O interesse na pronta substituição pertence também à CONTRATADA na medida em que estará 
sujeita às penalidades moratórias em decorrência de eventual ausência de entregas. Assim, 
recomendável considerar que o profissional deverá ser substituído no menor prazo possível, 
ainda que considerado o prazo previsto em 7.2.2, alínea “a” do Anexo III do CBC. 
 
 
PERGUNTA 34 
“Considerando que:  
(i) O item 1.1.a da Documentação para Habilitação (Anexo II) exige o Certificado de Registro 
Cadastral (CRC), categoria “Cadastro Completo”;  
(ii) As instruções para cadastro previstas no sítio oficial do Portal de Cadastro de Fornecedores, 
da Itaipu Binacional, explicitam que “O cadastramento principal deve ser feito com os dados 
da Matriz, ainda que possam haver transações por intermédio de filiais.” (fonte: 
https://fornecedores.itaipu.gov.br/aplicacoes/pre_pcib.nsf/FormInstrucoes?OpenForm - 
acessado em 19/09/2015, 19:11h)  
Entendemos que a Proponente que possua cadastro através de sua matriz poderá apresentar 
proposta por qualquer de suas filiais na presente licitação e, caso seja sagrada vencedora do 
certame, poderá utilizar seu cadastro principal para fins de assinatura do contrato. Está 
correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Atentar-se, todavia, da necessidade da apresentação dos documentos 
relacionados no Anexo II. Caso a proponente se enquadre na condição de empresa cadastrada 
no Cadastro de Fornecedores da ITAIPU deverá apresentar os documentos relacionados no item 
1 do Anexo II do CBC. 
 
 
PERGUNTA 35 
“O item 2.3 dos Critérios para Pontuação Técnica (Anexo IV), ao dispor sobre os requisitos para 
pontuação no Fator QUALIDADE (N3), traz como Requisito 1 “contrato ou termo de 
homologação comprovando a parceria com a SAP Brasil Ltda., com firma reconhecida”.  
Considerando que contratos de parceria costumam conter cláusulas de sigilo e 
confidencialidade que impedem as empresas parceiras de revelar total ou parcialmente o 
conteúdo dos referidos acordos, entendemos que, para fins de atendimento ao item 2.3 dos 
Critérios para Pontuação Técnica (Anexo IV), as proponentes poderão apresentar declaração 
emitida pela SAP Brasil Ltda., com firma reconhecida, atestando a referida parceria. Está 
correto nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
 
 
PERGUNTA 36 
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No tocante ao tema diligência, o item 1.5.2 do Caderno de Bases e Condições dispõe que 
“admitir-se-á que os interessados, em resposta à diligência promovida, procedam à juntada 
posterior de documento cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data 
da apresentação das propostas”.  
Entendemos que referido dispositivo não se aplica à inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta, o que será vedado em prestígio 
ao princípio da igualdade, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento 
convocatório. Está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 
Entendimento parcialmente correto. A ITAIPU, dependendo da circunstancia poderá promover 
diligências para esclarecer ou complementar informações ou para sanar falhas formais da 
documentação. 
 
 
PERGUNTA 37 
“O item 7.2.2, alínea “d” das Especificações Técnicas (Anexo III) indica que “a critério da 
ITAIPU, para a transferência de atividades e conhecimento, deverão ser mantidos atuando 
juntos o profissional inicialmente envolvido na execução dos serviços e o seu substituto por 
um prazo mínimo de 10 dias úteis. O não cumprimento ensejará a aplicação das penalidades 
com base no número de dias dentre os 10 dias, transcorridos não atendidos”.  
Entendemos que tal condição não se aplica em caso de entregas por produto, visto que é 
responsabilidade da Contratada a entrega do produto final, independentemente da forma com 
que gerencie seus recursos alocados para a efetivação desta entrega. Está correto tal 
entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. A razão é garantir que o ônus da transferência de conhecimento fique 
a cargo da Contratada, quando a substituição ocorrer por sua exclusiva iniciativa, evitando que 
o projeto seja impactado seja em prazo ou em perda de conhecimento a cargo do profissional 
anterior. 
 
 
PERGUNTA 38 
“O item 2.3, alínea “b” dos Critérios para Pontuação Técnica (Anexo IV) apresenta como 
requisitos para pontuação no fator QUALIDADE a apresentação de certificações SAP em diversos 
módulos e tecnologias.  
Considerando que, para pontuação máxima no requisito supracitado, a Proponente deverá 
apresentar, no mínimo, 14 (quatorze) certificações SAP distribuídas pelas diversas 
especialidades exigidas e que tais documentos possuem formato padrão e universalmente 
adotado, entendemos que será dispensada a apresentação de tradução dos mesmos, não 
obstante sejam redigidos no idioma Inglês. Está correto nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Neste caso serão aceitos documentos redigidos em inglês ou mesmo em 
espanhol, sem necessidade de tradução para o português. 
 
 
PERGUNTA 39 
“Considerando que o SAP Fiori é um dos itens que compõem o objeto do presente certame, 
entendemos ser necessários os seguintes esclarecimentos: 
a) O software em questão já está instalado em ambientes de desenvolvimento, qualidade e 
produção de ITAIPU? 
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b) Quais aplicações e funcionalidades são utilizadas atualmente em produção e quais a 
Contratante deverá dar suporte? 
c) Qual a expectativa de futuras necessidades de melhorias? 
d) Existe alguma aplicação atualmente em desenvolvimento que deverá ser absorvida pela 
Contratada?” 
 
RESPOSTA 
a) Não. 
b) Nenhuma em produção. 
c) Expectativa de novo desenvolvimento utilizando o contrato. 
d) Em SAP Fiori não. 
 
PERGUNTA 40 
“Considerando que o produto “Open Text” consta no item 9.1 das Especificações Técnicas 
(Anexo III), entendemos que:  
a) O referido software já está instalado em ambientes de desenvolvimento, qualidade e 
produção de ITAIPU. Está correto nosso entendimento? Em caso negativo, poderiam informar a 
expectativa da data de implantação?  
b) Quais aplicações e funcionalidades são utilizadas atualmente em produção e quais a 
Contratante deverá dar suporte?  
c) Qual a expectativa de futuras necessidades de melhorias?  
d) Existe alguma aplicação atualmente em desenvolvimento que deverá ser absorvida pela 
Contratada?” 
 
RESPOSTA 
a) Não. 
b) Nenhuma em produção. 
c) Expectativa de novo desenvolvimento utilizando o contrato. 
d) Em "Open Text" não. 
 
 
PERGUNTA 41 
“O item 3.2.5, alínea “a” das Especificações Técnicas (Anexo III) agrupa os consultores de Fiori 
na mesma categoria dos desenvolvedores de linguagens de programação.  
No entanto, entendemos que Consultores de Fiori devam ser categorizados como Consultores 
Específicos, pois são especialistas nesta tecnologia SAP e configurações correspondentes às 
necessidades de negócio são atendidas muitas vezes por parametrização, e não 
necessariamente necessitam de códigos de desenvolvimento, devendo se enquadrar, portanto, 
no item 3.1.2 Especificações Técnicas (Anexo III), assim como os Consultores de Workflow e 
Portal. Está correto o nosso entendimento? Em caso negativo, favor esclarecer o motivo pelo 
qual SAP Fiori não se enquadra na definição de “produtos da plataforma SAP” constante do 
item 3.1.2 Especificações Técnicas (Anexo III).” 
 
RESPOSTA 
Não. É a classificação utilizada na ITAIPU. 
 
 
PERGUNTA 42 
“O item 3.1.2 das Especificações Técnicas (Anexo III) dispõe acerca do perfil de Consultores 
Específicos, no qual são citados os especialistas em Document Management System e 
Enterprise Content Management (DMS e ECM).  
Entendemos que os especialistas em Open Text também serão considerados Consultores 
Específicos, visto que as configurações relacionadas às necessidades de negócio são atendidas 
muitas vezes por parametrização, e não necessariamente necessitam de códigos de 
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desenvolvimento, enquadrando-se, portanto, no perfil previsto no item 3.1.2 supracitado. Está 
correto nosso entendimento? Caso contrário, favor esclarecer.” 
 
RESPOSTA 
Não. É a classificação utilizada na ITAIPU. 
 
 
PERGUNTA 43 
“O item 7.2.1, alínea “h” das Especificações Técnicas (Anexo III) dispõe que "a critério da 
ITAIPU, poderá ser exigido o vínculo empregatício do profissional com a CONTRATADA e/ou a 
certificação SAP no módulo ou função que o profissional irá atuar." 
Entendemos que, se o colaborador não for funcionário celetista, deverá possuir certificação 
SAP no módulo ou função em que atuar.  
Está correto nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
A ITAIPU exigirá a certificação SAP no módulo ou função em que o profissional da CONTRATADA 
vai atuar por força da exigência de capacidade de atuação, mas se resguarda o direito de, a 
qualquer tempo, solicitar o vínculo empregatício do profissional com a CONTRATADA. 
 
 
PERGUNTA 44 
“O item 2.5 das Especificações Técnicas (Anexo III) dispõe que "transferência de conhecimento 
técnico/funcional referente às atividades” integra o escopo de serviços a ser realizado pela 
Contratada. No tocante à transferência de conhecimento, entendemos que:  
a) Esta ocorrerá durante a execução de projetos ou atendimentos de chamados de suporte;  
b) ITAIPU irá alocar profissionais com skills na tecnologia relacionada ao projeto/chamado de 
suporte objeto da transferência de conhecimento; 
c) A multiplicação e internalização do conhecimento é de responsabilidade da ITAIPU;  
Estão corretos os nossos entendimentos?” 
 
RESPOSTA 
Pertence ao escopo do Contrato a realização da transferência de conhecimentos, pela 
CONTRATADA, quando solicitado pela ITAIPU. 
 
 
PERGUNTA 45 
“Conforme item 8.3.6, alínea “i” das Especificações Técnicas (Anexo III), o cronograma de 
trabalho será um dos componentes informados na OS. Entendemos que tal cronograma deverá 
ser elaborado após o levantamento dos requisitos em uma OS de planejamento que antecederá 
a fase de realização. Está correto o nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Vai depender do porte do serviço a ser executado. Em OS com escopo complexo e execução de 
médio a longo prazo, entendimento correto. 
 
 
PERGUNTA 46 
Em atenção à exigência de Habilitação Técnica descrita no item 2.4 da Documentação para a 
Habilitação (Anexo II), entendemos que os serviços técnicos de consultoria relacionados à 
operação em pré-produção estão relacionados ao processo de preparação e suporte à 
implantação, também conhecido como Cutover. 
Está correto o nosso entendimento? Caso contrário, qual o entendimento correto? 
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RESPOSTA 
A ITAIPU entende que a exigência para a qualificação técnica, nos termos do Anexo II, é 
suficientemente inteligível. Reportar-se, ademais, às respostas das Perguntas 1 e 2 deste 
Aditamento. 
 
 
PERGUNTA 47 
“A empresa SAP aprimorou a solução SAP ECC com a inclusão de módulos gerenciais, visando 
suportar áreas como Controladoria, Tesouraria e Gestão de Contratos. Com isto, várias 
necessidades de negócios podem ser atendidas como fluxo de caixa corporativo, gestão de 
contratos de financiamentos e empréstimos, cadeia de cobrança, entre outras funcionalidades 
que fazem parte do FSCM (Financial Supply Chain Management). Estes fatores exigem 
consultores experientes com conhecimento nas áreas de negócios além do conhecimento 
técnico para atender demandas dos módulos LP, TRM entre outros módulos do FSCM e que não 
são triviais. 
(i) Devido a estes pontos, tais perfis profissionais são considerados especialistas ou Consultores 
Específicos no mercado. Está correto o nosso entendimento? (ii) Existe a possibilidade de a 
ITAIPU demandar perfis de consultores com conhecimentos em módulos que fazem parte do 
FSCM? (iii) Em caso afirmativo, seria possível informar se existem demandas a serem atendidas 
nestas frentes?” 
 
RESPOSTA 
(i) A Itaipu atualmente utiliza o módulo referenciado. 
(ii) Sim. 
(iii) Não existem demandas no momento, mas não invalida a possibilidade de no futuro 
surgirem. 
 
 
PERGUNTA 48 
“Entendemos que o gerenciamento do fluxo dos chamados será realizado em sua integralidade 
através do Solution Manager (SOLMAN). Está correto o nosso entendimento?  
Caso contrário, favor detalhar quais controles de gestão, não disponibilizados pelo SOLMAN, 
são de adoção necessária por parte da Contratada.” 
 
RESPOSTA 
Sim no momento, podendo a qualquer tempo a ITAIPU utilizar meios auxiliares. 
 
 
PERGUNTA 49 
“Na execução das OS's por produto, entendemos que o faturamento ocorrerá apenas com o 
aceite dos entregáveis previamente definidos. 
Está correto o nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
 
 
PERGUNTA 50 
“Considerando que o item 8.7.12 das Especificações Técnicas (Anexo III) aponta os critérios 
para ateste das entregas parciais e/ou totais de uma OS como (i) Rejeitado, (ii) Recebido e (iii) 
Recebido com Ajustes, entendemos que: 
(i) Necessidades de mudanças de escopo identificadas pelas áreas de negócios e não apenas 
ajustes serão apontadas pela ITAIPU como “Recebido – com Ajustes”, não cabendo neste caso a 
limitação de prazo ou esforço sugerida, pois a mesma será avaliada após estimativa;  
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(ii) Os profissionais destacados pela ITAIPU atestarão as entregas dentro do prazo previsto no 
item 8.4.6 das Especificações Técnicas (Anexo III), de forma que não impacte o andamento das 
demandas e iniciativas em questão. Caso o ateste não ocorra dentro do prazo de 3 (três) dias 
úteis, as entregas realizadas serão consideradas “Recebido”, não cabendo nenhum ajuste;  
(iii) Os projetos ou demandas contarão com a participação efetiva dos usuários chaves com 
conhecimento nos processos e autonomia para tomada de decisão; e  
(iv) Caso o usuário chave não possua dedicação exclusiva aos projetos conduzidos pela 
Contratada, devido à necessidade de compartilhar profissionais entre operação e projetos, a 
área de TI da ITAIPU se responsabilizará pela comunicação junto às áreas de negócios para 
negociarem possíveis impactos, tais como prazos e custos, além de outros pontos relevantes 
referente a entrega do serviço.  
Estão corretos os nossos entendimentos?” 
 
RESPOSTA 
Entendimentos incorretos. 
(i) Incorreto, para incorporar mudanças de escopo é obrigatório rever a OS com revisão do 
prazo e esforço.  
(ii) Incorreto, só será aceito como “Recebido” após o efetivo aceite pela ITAIPU.  
(iii) Incorreto, nos novos processos SAP onde a ITAIPU ainda não tem domínio a 
responsabilidade será da Contratada;  
(iv) Incorreto, o Gerente de Projeto pela Contratada tem responsabilidade compartilhada na 
comunicação. 
 
 
PERGUNTA 51 
“Considerando que:  
(i) A complexidade da binacionalidade, por exemplo, causa dificuldades para apresentação dos 
números de variação cambial ou controle de adiantamento de forma gerencial; (ii) O SAP é um 
sistema preparado para atender a processos de negócios de forma standard, sendo pré-
requisito, contudo, que tais processos estejam adequados às práticas de mercado; Solicitamos 
esclarecimentos quanto aos processos que a ITAIPU destaca como pontos relevantes para 
sustentação ou adequação de processos por parte da Contratada?” 
 
RESPOSTA 
Todos os processos financeiros. 
 
 
PERGUNTA 52 
“Conforme detalhado nas Especificações Técnicas (Anexo III) sobre o uso do SOLMAN, 
entendemos que existe a intenção de utilizar o processo de implementation do SOLMAN em 
projetos. Está correto o nosso entendimento? Em caso positivo, qual o grau de mapeamento 
dos processos existentes já realizado?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. Os processos tem um mapeamento mínimo no Solution Manager, 
efetuado no projeto de implantação do SAP, mas que não incluem todas as etapas sugeridas 
como padrão pela SAP para mapeamento de processos. 
 
 
PERGUNTA 53 
“Entendemos que existe a necessidade de detalhar todos os entregáveis no SOLMAN, o que 
também poderá impactar nos fatores de estimativa e produtividade pelo menos até que toda a 
estrutura do SAP ECC esteja configurada no SOLMAN. Neste sentido, gostaríamos que a ITAIPU 
nos informasse se utilizou o processo de engenharia reversa dos processos implementados no 
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SAP ECC na estrutura do SOLMAN? Caso contrário, qual a estratégia que ITAIPU pretende adotar 
e quais são os esforços mensurados por ela para este tipo de atividade?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto A estratégia será definida na OS correspondente ao projeto em 
questão e será definida considerando as particularidades da necessidade a ser atendida. 
 
 
PERGUNTA 54 
“Existe um plano de reconfiguração da estrutura organizacional implementado no SAP ECC 
para atender ao tratado da binacionalidade? Considerando a complexidade, quais seriam as 
principais customizações no modelo implementado e avaliação do grau de aderência dos 
processos versus sistemas?” 
 
RESPOSTA 
Não. No momento não está previsto a reconfiguração da estrutura organizacional, mas a 
critério da ITAIPU o serviço poderá ser demandado. 
 
 
PERGUNTA 55 
“A ITAIPU aloca líderes de projetos, profissionais de PMO ou representantes da área 
responsável pelos processos corporativos para suportar a execução de projetos ou grandes 
melhorias?” 
 
RESPOSTA 
Sim. 
 
 
PERGUNTA 56 
“Para fins de atendimento de determinadas demandas no mercado brasileiro, os produtos da 
SAP possuem funcionalidades específicas voltadas para o SPED, NF-e e apuração de impostos. 
Ao mesmo tempo que estes processos exigem certo nível de adequação da empresa, os mesmos 
podem trazer ganhos operacionais ao explorar gatilhos de automatização. Com base nestas 
informações, gostaríamos de saber de ITAIPU utiliza a solução de localização Brasil? Caso 
contrário poderia descrever as principais funcionalidades, também conhecidas como Z, para 
gerar estas informações?” 
 
RESPOSTA 
Sim, mas não para o SPED, NF-e e apuração de impostos. 
 
 
PERGUNTA 57 
“Devido à importância de informações gerenciais e indicadores de performance utilizadas pelo 
nível executivo das empresas, poderiam informar a existência de Dashboards e relatórios 
gerenciais para atender estas demandas na ITAIPU? Em caso afirmativo:  
a) Qual o nível de customização na apuração destes indicadores?  
b) Além da senioridade na área de atuação, qual grau de experiência em indicadores de gestão 
os profissionais de BI, FI, MM e desenvolvedores alocados no projeto deverão possuir para 
suportar as soluções?  
c) Entendemos que estas soluções de Business Intelligence utilizam as tecnologias BW e BO. 
Está correto nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
a) Médio a alto. 
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b) Para os profissionais que vão atuar em indicadores de gestão, experiência comprovada nesta 
área em projetos de porte similar. 
c) Entendimento correto. 
 
 
PERGUNTA 58 
“O quadro de estimativas de horas para o perfil de "Gerente Técnico" em Curitiba que consta 
no Anexo III apresenta 4.839 horas previstas, enquanto a quantidade de horas do Anexo 
referente a Planilha de Preços constam 4.830 horas para o perfil em questão. Por favor, 
poderiam informar qual quadro de horas podemos nos basear?” 
 
RESPOSTA 
Utilizar a quantidade de horas constante da Planilha de Preços. Reportar-se ao item II deste 
Aditamento. 
 
 
PERGUNTA 59 
“Considerando que ARIS é utilizado para mapeamento de processos, perguntamos:  
a) O software ARIS já está instalado em ambientes de desenvolvimento, qualidade e produção 
da ITAIPU?  
b) O software ARIS já se encontra integrado com o SOLMAN no ambiente da ITAIPU?  
c) Quais processos já estão atualizados na ferramenta em produção e que deveremos dar 
suporte?  
d) Qual a expectativa de futuras necessidades de melhorias.  
e) Existe alguma demanda atualmente em andamento que deverá ser absorvida?  
f) Foi avaliado pela equipe da Itaipu o portfólio de produtos que a SAP recomenda para 
mapeamento de processos com objetivo de integração tanto com SOLMAN quanto o SAP ECC?” 
 
RESPOSTA 
a) Sim, mas não está sendo utilizado pela TI de ITAIPU. 
b) Não. 
c) Nenhum. 
d) Nenhuma expectativa de melhorias. 
e) Não. 
f) Não. 
 
 
PERGUNTA 60 
“Sabendo-se que MM - SRV, que trata o mestre de serviços, está integrada na aplicação 
compras dentro do módulo Administração de materiais, (MM), e que pode fazer interface com 
os modulos de PM e PS, é de interesse da ITAIPU integrar esses módulos para que as requisições 
de compras, os contratos e os pedidos possam ser criados de forma automática para atender as 
áreas de manutenção e projetos?” 
 
RESPOSTA 
Não existe demanda identificada neste sentido. 
 
 
PERGUNTA 61 
“No tocante à binacionalidade e necessidade de integração de processos de ITAIPU, 
perguntamos:  
a) Do ponto de vista de tecnologia ou algumas funcionalidades, os sistemas legados/interfaces 
são os mesmos que atendem tanto ao Paraguai, quanto o Brasil?  
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b) Tais sistemas possuem regras distintas? Qual o grau de severidade e complexidade destas 
interfaces?  
c) Entendemos que a ITAIPU se responsabilizará em realizar a comunicação e buscar 
alinhamento para cumprimento de prazos observados em reuniões relacionadas ao projeto ou 
em demandas críticas. Está correto nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
a) Sistemas corporativos sim. 
b) Existe uma padronização em ambas as margens (Paraguai e Brasil) mas existem diferenças 
decorrentes dos processos não serem idênticos. No caso do ERP SAP a padronização é muito 
maior. 
c) Entendimento incorreto. A CONTRATADA terá a seu cargo parte da responsabilidade em 
realizar a comunicação e buscar alinhamento para cumprimento de prazos. 
 
 
PERGUNTA 62 
“A Contratada não deverá considerar nenhum esforço para Implementação do produto SAP TDF 
(Tax Declaration Framework) e ou Hana. Está correto nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento correto. 
 
 
PERGUNTA 63 
“Os requerimentos publicados para requerimentos legais compreendem apenas a parte Brasil e 
que os requerimentos legais do Paraguai estão fora do escopo dos serviços solicitados. Está 
correto nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Não. Faz parte do escopo do trabalho, a critério da ITAIPU, o atendimento de requerimentos 
legais do Brasil ou do Paraguai. 
 
 
PERGUNTA 64 
“Devido à demanda do Governo Federal de que a troca de informações por parte das empresas 
com o Governo ocorra de forma eletrônica, perguntamos se atualmente a ITAIPU atende a esta 
regra. Em caso negativo, considerando a possibilidade de que, futuramente, tal troca de 
informações com o Governo Federal deva ser efetuada, entendemos que a ITAIPU poderá 
demandar da Contratada a alocação de profissionais com conhecimento técnico em PI e 
webservice para executar tais atividades. Está correto tal entendimento?” 
 
RESPOSTA 
A ITAIPU não descarta a possibilidade de vir a demandar da CONTRATADA a alocação de 
profissionais com conhecimento técnico em PI e webservice. 
 
 
PERGUNTA 65 
“Tendo em vista a futura utilização do SAP HCM, a área responsável por administração e 
suporte da aplicação poderá demandar apoio para governança e administração dos pacotes 
liberados mensalmente pela SAP. Sendo este processo fundamental para garantir a qualidade 
dos serviços, estes pacotes contêm objetos de todos os componentes dos módulos do SAP, 
inclusive HCM localização Brasil e demais países, bem como funcionalidade internacional. 
Portanto, poderiam identificar qual o plano de governança e desenho, ficando a 
responsabilidade da contratante.” 
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RESPOSTA 
O SAP HCM ainda está em fase de projeto. 
 
 
PERGUNTA 66 
“Os usuários da ITAIPU BINACIONAL deverão ser responsáveis pela definição dos requerimentos 
funcionais. Caso as regras ou quaisquer outras definições mostrem-se insuficientes após a 
aprovação das especificações, acréscimos/esclarecimentos serão considerados como escopo 
adicional. Está correto o nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. Os profissionais da CONTRATADA terão responsabilidade 
compartilhada na definição dos requerimentos funcionais. 
 
 
PERGUNTA 67 
“A aceitação e a aprovação por parte da ITAIPU BINACIONAL dos produtos gerados durante o 
Projeto irão ocorrer nas datas planejadas e sempre que necessário, e não como um evento ao 
final do projeto. Está correto o nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Como um todo sim, os entregáveis e o cronograma referente aos entregáveis serão definidos na 
OS correspondente, desde que os produtos gerados tenham sido aceitos. 
 
 
PERGUNTA 68 
“Como será o procedimento de validação das horas executadas dentro dos escritórios da 
Itaipu?” 
 
RESPOSTA 
Por meio do confronto entre o controle de horas gerado pela ITAIPU e o gerado pela 
CONTRATADA. 
 
 
PERGUNTA 69 
“Os horários de entrada e saída dos consultores serão considerados a partir do momento que se 
apresentarem na portaria das instalações da Itaipu. Está correto o nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
A partir de início efetivo de suas atividades de projeto no local de trabalho. 
 
 
PERGUNTA 70 
“As etapas de grande envolvimento de usuários chaves nos processos de manutenção de 
sistemas, melhorias ou projetos são as fases de levantamento, aprovação de especificações, 
avaliação de impactos em processos, testes e homologação. Como são atividades que exigem 
dedicação das áreas de negócios e TI, entendemos que Itaipu alocará suas equipes internas 
necessárias para atender os prazos estabelecidos durante reuniões de acompanhamento e que 
não será imputado qualquer ônus para a empresa contratada, em caso de não cumprimento 
desta regra ou em caso de impactos negativos no cronograma de atividades. Está correto o 
nosso entendimento?” 
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RESPOSTA 
O cronograma será montado com atividades e prazos atribuídos à CONTRATADA e à equipe da 
ITAIPU. A CONTRATADA será responsável por suas atividades e prazos. Caso uma atividade da 
ITAIPU seja predecessora de uma atividade da CONTRATADA e a atividade da ITAIPU atrase, o 
cronograma será refeito sendo definida uma nova data de início da atividade por parte da 
CONTRATADA. 
 
 
PERGUNTA 71 
“O processo de digitalização para troca de informações entre as empresas e o governo 
brasileiro exige esforços das empresas tanto em desenvolvimento e adequação dos sistemas 
quanto em infraestrutura adequada para atender as exigências legais sem expor tais dados. A 
Itaipu possui exigências legais para troca de informações com o governo brasileiro? Caso 
positivo, existe a possibilidade de que Itaipu possa vir demandar atividades relacionadas a 
implementação do PI e toda a infraestrutura para troca de informações entre Itaipu e o 
governo?” 
 
RESPOSTA 
Não existem exigências legais que ITAIPU esteja descumprindo. Mas não se excluiu que no 
futuro possa ser demandada legalmente e, portanto, passará a cumprir e por via da 
consequência demandará atividades da CONTRATADA. 
 
 
PERGUNTA 72 
“Uma vez que a solução da SAP não cobre todas as informações exigidas pelos processos de 
digitalização do governo brasileiro, as empresas, por esta razão, necessitam desenvolver 
soluções em seus sistemas legados para extrair, adequar ou complementar as informações 
requeridas. Entendemos que não faz parte do escopo deste edital o desenvolvimento de 
interfaces para extrair dados de sistemas legados de Itaipu. Ou seja, qualquer informação que 
não esteja disponível no SAP. Está correto o nosso entendimento?” 
 
RESPOSTA 
Não temos solicitação neste sentido no histórico do portfólio de demandas. Mas isto não 
excluiu que no futuro ocorra. Caso ocorra, caberá à CONTRATADA prover todas as conexões do 
lado do ambiente SAP. 
 
PERGUNTA 73 
“Considerando que: 
(i) A Cláusula 39 da Minuta Contratual (Anexo VI) estabelece que “o presente Contrato não 
poderá ser cedido, transferido, dado em garantia ou subcontratado” (grifos nossos), sob pena 
de rescisão de pleno direito por parte de ITAIPU, conforme dispõe a Cláusula 40, item V do 
referido Anexo. 
(ii) O presente certame visa à contratação de serviços de implantação, sustentação e suporte 
contínuo de diversos produtos vinculados à arquitetura SAP e suas atualizações pelo período de 
36 (trinte e seis) meses e com previsão de 66.519h de serviços; 
(iii) O item 8.2.1, alínea “a”das Especificações Técnicas (Anexo III), determina que referidos 
serviços serão prestados nas instalações físicas da ITAIPU , localizadas na Central Elétrica de 
ITAIPU – CHI, em Foz do Iguaçu e no escritório de Curitiba/PR; 
(iv) Os requisitos técnicos previstos no item 7 das Especificações Técnicas (Anexo III) 
especificam perfis profissionais para alocação no projeto com experiências e qualificações 
técnicas bastante específicas e de perfil sênior; 
(v) Tais características contratuais conferem alto fator de complexidade à alocação de 
profissionais no presente projeto, o que impacta diretamente na formação do preço proposto 
pelas licitantes; 
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(vi) A impossibilidade de subcontratação no presente certame não acrescenta aspectos 
positivos à contratação, na medida em que restringe a ampla competitividade e a seleção de 
proposta mais vantajosa para a Administração Pública; 
Entendemos que será vedada na presente licitação a subcontratação total dos serviços ora 
licitados, sendo, no entanto, autorizado à Contratada subcontratar apenas parte do serviço na 
execução do contrato, sem prejuízo da observância de suas responsabilidades contratuais e 
legais perante os seus subcontratados; 
Está correto tal entendimento?” 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. A CONTRATADA é a única responsável pela disponibilização de 
profissionais para a execução do objeto, nos termos expressos no Contrato e seus documentos 
integrantes. Atentar-se à Cláusula 39 da Minuta Contratual (Anexo VI) que estabelece que “o 
presente Contrato não poderá ser cedido, transferido, dado em garantia ou subcontratado”. 
 
 
PERGUNTA 74 
“Atualmente em produção, qual a versão do SAP ECC, BW, BO, Portal, Fiori, Solman, DMS, ECM 
e PI ?” 
 
RESPOSTA 
ECC: 6.0 
BW: NW 7.31 
BO: 4.0 
Portal: NW 7.3 
Fiori: NW 7.4 
Solman: 7.1 
 
 
PERGUNTA 75 
“Qual EHP e quais os Service Packs já foram aplicados em cada um destes módulos ? (: ECC, 
BW, BO, Portal, Fiori, Solman, DMS, ECM e PI)” 
 
RESPOSTA 
ECC: 6.05 (4 instancias, PRD, QAS, DEV, LRN) y 6.07 (1 instancia, PJD) 
BW: NW 7.31 
BO: 14.07 
Portal: NW 7.3 
Fiori: NW 7.4 
Solman: 7.1 SP5 
 
 
PERGUNTA 76 
“Os ambientes dos módulos acima estão hoje em instâncias separadas (máquinas físicas ou 
lógicas distintas) ?” 
 
RESPOSTA 
ECC: Separadas 
BW: Única 
BO: Única 
Portal: Única 
Fiori: Única 
Solman: Única 
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PERGUNTA 77 
“Para execução de projeto, quantas instâncias serão aplicadas ? Exemplo: DEV/QAS/PRD.” 
 
RESPOSTA 
Para execução de Projetos serão utilizadas todas as instâncias (DEV/QAS/PRD) de acordo com a 
etapa do Projeto: o ambiente DEV para parametrização/desenvolvimento e homologação 
unitária, o QAS para homologação e PRD para a etapa de implantação. Os ambientes como 
citado existem para cada um dos Produtos SAP, e serão utilizados de acordo com o produto SAP 
demandado pelo Projeto em questão. 
 
 
PERGUNTA 78 
“Qual o sistema operacional destas instâncias e qual o Banco de Dados utilizado ?” 
 
RESPOSTA 
ECC 
SO: RHEL 6.6 (2 instancias, PJD, LRN) y RHEL 7.1 (3 instancias, PRD, QAS, DEV) 
BD: Oracle 11.2.0.4 
 
BW 
SO: AIX 7.1 
BD: Oracle 11.2.0.3 
 
BO 
SO: AIX 7.1 
BD: Oracle 11.2.0.3 
 
Portal 
SO: AIX 5.3 
BD: Oracle 11.2.0.2 
 
PERGUNTA 79 
“No escopo de módulos SAP alvo de atualizações encontram-se os módulos de FI, CO e MM. 
Pedimos informar se o GRC Inbound está em uso e então faz parte do escopo;” 
 
RESPOSTA 
A ITAIPU não conta com licenciamento para o módulo GRC. 
 
PERGUNTA 80 
“Pedimos confirmar se os módulos voltados a recursos humanos, tal como o SAP HCM, não 
serão alvo desta contratação de serviços.” 
 
RESPOSTA 
A ITAIPU não descarta a possibilidade de vir a demandar da CONTRATADA a alocação de 
profissionais com conhecimento técnico em SAP HCM. 
 
 
PERGUNTA 81 
“Anexo III, Seção 2: 
Entendemos que os serviços descritos na seção 2 estão relacionados somente ao escopo dos 
projetos que a CONTRATADA estiver atuando ou já tenha atuado, nosso entendimento esta 
correto?” 
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RESPOSTA 
Entendimento incorreto. As demandas ocorrerão de acordo com as necessidades da ITAIPU, 
com abrangência do indicado no objeto da contratação. 
 
 
PERGUNTA 82 
“Anexo III, Seção 2: 
No escopo do serviço são declarados algumas atividades, e entre elas "Resolução de dúvidas e 
dificuldades de uso", entendemos que isso se refere ao escopo do projeto que a equipe da 
CONTRATADA esta envolvida, nosso entendimento esta correto?” 
 
RESPOSTA 
Entendimento incorreto. Caso necessário a ITAIPU poderá solicitar apoio à CONTRATADA para 
esta atividade. 
 
PERGUNTA 83 
“Anexo III, Seção 2: 
No escopo do serviço são declarados algumas atividades, e entre elas "Resolução de dúvidas e 
dificuldades de uso", após implementada a OS, por quanto tempo esse escopo de serviço 
deverá ser executado? Qual o SLA para atendimento das dúvidas?” 
 
RESPOSTA 
A solicitação poderá ser efetuada a qualquer momento durante a vigência do contrato, de 
acordo com a necessidade da ITAIPU. As questões referentes à SLA serão definidas no momento 
da formalização da OS correspondente. 
 
 
PERGUNTA 84 
“Anexo III, Seção 3.2.1: 
No item "H" da seção o documento faz referência a atividade de suporte a operação, qual o 
fluxo de atendimento? Qual o SLA de atendimento? O escopo de atendimento esta restrito ao 
escopo dos projetos relacionados a CONTRATADA?” 
 
RESPOSTA 
O modelo de atendimento segue os padrões de uma Central de Atendimento SAP, que terão 
consultores Funcionais (no caso em questão) alocados para a mesma. As questões referentes a 
SLA serão definidas no momento da formalização da OS correspondente. O escopo de 
atendimento será indicado de acordo com as necessidades da ITAIPU e do indicado no Objeto 
da Contratação. 
 
 
PERGUNTA 85 
“Anexo III, Seção 3.2.1: 
No item "P" da seção o documento faz menção a estabilização de projeto, qual a expectativa 
da ITAIPU em relação a esse tipo de serviço? Haverá atendimento de chamados? Se sim, qual o 
SLA e a quantidade esperada? E por quanto tempo deverá ser executado?” 
 
RESPOSTA 
O item “P” não trata da “estabilização do projeto”. 
 
PERGUNTA 86 
“Anexo III, Seção 3.2.2: 



    

  Aditamento 3 

 

  
Concorrência Nacional NF 1128-15 - Serviços técnicos para o SAP ECC 

 25 

No item "K" da seção o documento faz menção a estabilização de projeto, qual a expectativa 
da ITAIPU em relação a esse tipo de serviço? Haverá atendimento de chamados? Se sim, qual o 
SLA e a quantidade esperada? E por quanto tempo deverá ser executado?” 
 
RESPOSTA 
O item “K” não trata da “estabilização do projeto”. 
 
 
PERGUNTA 87 
“Anexo III, Seção 3.2.3: 
No item "J" da seção o documento faz menção a estabilização de projeto, qual a expectativa 
da ITAIPU em relação a esse tipo de serviço? Haverá atendimento de chamados? Se sim, qual o 
SLA e a quantidade esperada? E por quanto tempo deverá ser executado?” 
 
RESPOSTA 
Os serviços ocorrerão de acordo com as necessidades do Projeto/Atividade em questão, sendo 
que os detalhes de execução/operacionalização serão especificados quando da formalização da 
OS correspondente ao serviço. 
 
 
PERGUNTA 88 
“Anexo III, Seção 3.2.4: 
No item "I" da seção o documento faz menção a estabilização de projeto, qual a expectativa da 
ITAIPU em relação a esse tipo de serviço? Haverá atendimento de chamados? Se sim, qual o SLA 
e a quantidade esperada? E por quanto tempo deverá ser executado?” 
 
RESPOSTA 
Os serviços ocorrerão de acordo com as necessidades do Projeto/Atividade em questão, sendo 
que os detalhes de execução/operacionalização serão especificados quando da formalização da 
OS correspondente ao serviço. 
 
 
PERGUNTA 89 
“Anexo III, Seção 3.2.5: 
No item "L" da seção o documento faz menção a estabilização de projeto, qual a expectativa 
da ITAIPU em relação a esse tipo de serviço? Haverá atendimento de chamados? Se sim, qual o 
SLA e a quantidade esperada? E por quanto tempo deverá ser executado?” 
 
RESPOSTA 
Os serviços ocorrerão de acordo com as necessidades do Projeto/Atividade em Questão, sendo 
que os detalhes de execução/operacionalização serão especificados quando da formalização da 
OS correspondente ao serviço. 
 
 
PERGUNTA 90 
“Anexo III, Seção 4: 
Qual a quantidade média de OS por mês?” 
RESPOSTA 
As OSs são elementos macro que definem a contratação de um Projeto ou Serviços (Ex.: 
Suporte Contínuo) como um todo. Como o contrato não prevê garantia de Faturamento, a 
ITAIPU irá definir as OSs de acordo com as suas necessidades. 
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PERGUNTA 91 
“Anexo III, Seção 4: 
Qual a média mensal de horas?” 
 
RESPOSTA 
Como o contrato não prevê garantia de Faturamento, a ITAIPU irá definir as horas pertinentes 
as OSs de acordo com as suas necessidades. 
 
 
PERGUNTA 92 
“Anexo III, Seção 4: 
Qual o tamanho médio das OS?” 
 
RESPOSTA 
Como o contrato não prevê garantia de Faturamento, a ITAIPU irá definir o escopo de cada OS 
de acordo com as suas necessidades. 
 
 
PERGUNTA 93 
“Anexo III, Seção 6.1: 
Em relação a conectividade, CONTRATADA e ITAIPU, de quem é a responsabilidade de 
fornecimento?” 
 
RESPOSTA 
O trabalho será prioritariamente local e em caso de acesso remoto, será operacionalizado 
através de emulação via CITRIX, com acesso padrão de internet. 
 
 
PERGUNTA 94 
“Anexo III, Seção 6.1: 
Em relação aos serviços a ser executado por meio remoto, qual o padrão de conexão com a 
ITAIPU? (VPN, Link dedicado, etc).” 
 
RESPOSTA 
Será operacionalizado através de emulação via CITRIX, com acesso padrão de internet. 
 
 
PERGUNTA 95 
“Anexo III, Seção 6.2: 
É possível enviar uma ordem de serviço real, descaracterizada, como exemplo para 
apreciação?” 
 
RESPOSTA 
Por tratar-se de uma contratação de serviços futuros não há disponível ordem de serviço real 
para envio. 
 
 
PERGUNTA 96 
“Anexo III, Seção 7.2.2: 
Favor esclarecer a memória de calculo da penalidade citada no item "A" 
 
RESPOSTA 
Quando da necessidade de substituição de um profissional alocado nas atividades demandadas 
pela ITAIPU, a CONTRATADA deverá necessariamente formalizar a substituição com 
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antecedência de no mínimo 20 dias úteis e caso não formalize nesse interregno de tempo, será 
penalizada pelo número de dias que remanesceu inadimplente. Exemplo: 20 úteis dias para 
formalizar, e só o fez 18 dias úteis antes da efetiva substituição, neste caso será aplicada uma 
penalidade calculada com base em 2 dias (20 -18 = 2). 
 
 
PERGUNTA 97 
“Anexo III, Seção 8.2.1: 
Os profissionais que irão trabalhar nas instalações da CHI- Foz do Iguaçu estarão expostos 
algum tipo de insalubridade? Se sim, favor especificar acordo sindical vigente.” 
 
RESPOSTA 
Não. 
 
 
PERGUNTA 98 
“Anexo III, Seção 8.2.1: 
Os profissionais que irão trabalhar nas instalações da CHI- Foz do Iguaçu estarão expostos 
algum tipo de periculosidade? Se sim, favor especificar acordo sindical vigente.” 
 
RESPOSTA 
Não. 
 
 
PERGUNTA 99 
“Anexo III, Seção 8.3.7: 
Em casos de OS baseada em horas, qual o prazo para apresentação e validação da planilha de 
horas? Caso a conciliação tenha divergência, qual o procedimento?” 
 
RESPOSTA 
Confronto entre o controle de horas realizado pela CONTRATADA e o pela ITAIPU. Em caso de 
divergência, são identificadas as diferenças, prevalecendo evidências do controle realizado 
pela ITAIPU. 
 
 
PERGUNTA 100 
“Anexo III, Seção 6: 
Em relação ao volume em horas, qual a distribuição de horas por módulo do SAP?” 
 
RESPOSTA 
Não há uma indicação de horas por módulos do SAP, as horas serão demandas de acordo com as 
necessidades da ITAIPU. 
 
 
PERGUNTA 101 
“Anexo III, Seção 6: 
Em relação ao volume em horas, qual a expectativa de distribuição das horas por linha do 
Escopo do Serviço? (Item 2 do Anexo III).” 
 
RESPOSTA 
Não há uma indicação de horas por linha de Escopo do Serviço, as horas serão demandas de 
acordo com as necessidades da ITAIPU. 
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PERGUNTA 102 
“Anexo III, Seção 6: 
Em relação ao volume em horas, qual a expectativa em horas de serviços de mapeamento de 
processos utilizando a ferramenta ARIS?” 
 
RESPOSTA 
Não há uma indicação de horas para serviços de mapeamento de processos, as horas serão 
demandas de acordo com as necessidades da ITAIPU e dos Projetos. 
 
 
PERGUNTA 103 
“Anexo III, Seção 2: 
Os processos do ciclo de vida do desenvolvimento já estão na ferramenta Solution Manager?” 
 
RESPOSTA 
Os processos tem um mapeamento mínimo no Solution Manager, efetuado no projeto de 
implantação do SAP, mas que não incluem todas as etapas indicadas como padrão pela SAP 
para mapeamento de processos. 
 
 
PERGUNTA 104 
“Anexo III, Seção 2: 
Faz parte do escopo serviços no Solution Manager, ou seja, customizações ou alterações no 
processo?” 
 
RESPOSTA 
A critério da ITAIPU poderá fazer parte do escopo. 
 
 
PERGUNTA 105 
“Anexo III, Seção 2: 
O SAP atual esta em produção?” 
 
RESPOSTA 
Sim. 
 
 
PERGUNTA 106 
“Anexo III, Seção 2: 
Havendo a mudança do horário de execução, remoto ou presencial, qual a modalidade de 
cobrança?” 
 
RESPOSTA 
O calendário e horários serão os oficialmente definidos por ITAIPU e serão contemplados na 
definição da OS. 
 
 
PERGUNTA 107 
“Anexo III, Seção 2: 
Será necessário utilizar software especifico para conexão remota? Esse software será cedido 
pela ITAIPU ou pela CONTRATADA?” 
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RESPOSTA 
A conexão remota será operacionalizada através de emulação via CITRIX (sem custo), com 
acesso padrão de internet. 
 
 
PERGUNTA 108 
“Anexo III, Seção 2: 
Há necessidade de contratação de garantia contratual?” 
 
RESPOSTA 
Não. 
 
 
PERGUNTA 109 
“Anexo III, Seção 2: 
No escopo dos perfis, deverá ser considerado consultor especifico para Solution Manager?” 
 
RESPOSTA 
Este perfil faz parte do rol de consultores definidos no contrato, que a critério da ITAIPU pode 
ser demandado. 
 
 
PERGUNTA 110 
“Anexo III, Seção 2: 
De quem será a responsabilidade de manutenção do Solution Manager?” 
 
RESPOSTA 
No contexto do Produto como Software, a ITAIPU poderá demandar, a seu critério, tanto 
consultores de “Basis” quando especificamente de “Solution Manager” para atuar na versão do 
produto instalada na ITAIPU, para atividades inerentes ao perfil dos Consultores, que serão 
contratadas através de OS específica. No contexto de utilização das funcionalidades do 
produto como um todo, por consultores funcionais, caso indicado pela ITAIPU, os consultores 
deverão efetuar as atividades inerentes aos serviços em questão (projeto/atividade) que são 
pertinentes ao Solution Manager no produto. 
 
 
 
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 nos seguintes 
documentos: 
 
A) Caderno de Bases e Condições, subitem 1.2.3: 
 
DE: 
 
1.2.3 Etapas deste Procedimento 
 
 O presente procedimento será realizado em duas etapas: (i) julgamento e classificação 
das propostas e, após, (ii) julgamento da habilitação. 
 
PARA: 
 
1.2.3 Etapas deste Procedimento 
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 O presente procedimento será realizado em duas etapas: (i) julgamento da habilitação 
e, após,(ii) julgamento e classificação das propostas técnica e comercial. 
 
 
B) No Anexo II - Documentação para Habilitação itens 1.2”b” e 2.2 “e”: 

 

(...) Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 

DE: 

 
Letras “a” e “b”) prova de regularidade para com a Fazenda federal, estadual e municipal, 
da sede da pessoa jurídica; 
 
Letras “d” e “e”) prova de regularidade perante a Previdência Social; 
 

PARA: 

 

Letras “a” e “b”) prova de regularidade com a Fazenda estadual e municipal, da sede da 

pessoa jurídica; 

 
Letras “d” e “e”) prova da regularidade perante a Fazenda federal e Previdência Social; 
 

 

C) No Anexo III - Especificações Técnicas, subitem 6.1: 

 

DE: 

6.1. O volume de contratação foi mensurado com base nas atividades de gerenciamento de 
projeto, suporte contínuo e novos projetos (BI e ECC) a serem realizados no período de 36 
(trinta e seis) meses. 

 

Perfil 
Volume horas 
atuação em 

Curitiba 

Volume horas 
atuação em Foz 

do Iguaçu 

Volume horas 
atuação de 

forma remota 

Volume Total 
(horas) 

Gerentes 
Técnicos/Integração 

4.839 1.209 0 6.048 

Consultores 
Funcionais SAP 

11.795 5.442 907 18.144 

Consultores 
Específicos SAP 

12.701 10.281 1.210 24.192 

Consultores 
Desenvolvedores 
ABAP/J2EE 

11.795 5.442 907 18.144 

   
Total Geral 66.528 
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PARA: 

6.1. O volume de contratação foi mensurado com base nas atividades de gerenciamento de 
projeto, suporte contínuo e novos projetos (BI e ECC) a serem realizados no período de 36 
(trinta e seis) meses. 

 

Perfil 
Volume horas 
atuação em 

Curitiba 

Volume horas 
atuação em Foz 

do Iguaçu 

Volume horas 
atuação de 

forma remota 

Volume Total 
(horas) 

Gerentes 
Técnicos/Integração 

4.830 1.209 0 6.039 

Consultores 
Funcionais SAP 

11.795 5.442 907 18.144 

Consultores 
Específicos SAP 

12.701 10.281 1.210 24.192 

Consultores 
Desenvolvedores 
ABAP/J2EE 

11.795 5.442 907 18.144 

   
Total Geral 66.519 

 

 

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: 29 de outubro de 2015 

 


