
 
OFÍCIO CIRCULAR – COPEL 
 
Salvador, 29/01/2020. 
 

Referente: Esclarecimentos ao Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 18/2019. 
  
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO DE 
MODELOS PREDITIVOS PELA CONTRATADA, A PARTIR DAS ESPECIFICAÇÕES E 
REQUISITOS DEFINIDOS ANEXO I  – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
Prezados licitantes e interessados, segue abaixo a resposta aos questionamentos formulados. 
 
Pergunta 1 - Em qual plataforma/ferramenta os modelos vão ser construídos?  

Resposta 1 -  Não há indicação de uma ferramenta específica. O Anexo I - TERMO DE 
REFERÊNCIA, no item 1 - Objeto, estabelece "Os algoritmos a serem desenvolvidos devem 
utilizar recursos de inteligência artificial e aprendizado de máquina, em plataforma aberta e não 
proprietária de software e hardware".  

Pergunta 2 - A CONTRATANTE já possui uma ferramenta? 

Resposta 2 - Específica, não. Mas, utiliza o IBM Cognos que em sua versão mais recente 
suporta linguagem Python através de Notebooks. 

Pergunta 3  -  Será adquirida ferramenta? 

Resposta 3 - Não. 

Pergunta 4  - Ou fazem uso de software livre?   

Resposta 4 – Conforme respondido anteriormente, Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA, 
estabelece que a CONTRATADA deverá utilizar plataforma aberta e não proprietária de 
software e hardware. 

Pergunta 5  - Qual a linguagem de programação predominante? 

Resposta 5 – Nesta área, não há. O Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA, no item 1 - Objeto, 
estabelece "Os algoritmos a serem desenvolvidos devem utilizar recursos de inteligência 
artificial e aprendizado de máquina, em plataforma aberta e não proprietária de software e 
hardware". 

Pergunta 6  - A contratante poderia disponibilizar um histórico ou volumetria de possíveis 
serviços por tecnologia? 

Resposta 6 – O Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA, no item 7 - Estimativa de demanda e 
taxa de entrega estabelece um total de 120 pontos de função por ano, sendo estimados 80% 
de criações e 20% de alterações. 

Pergunta 7  - Há necessidade de licenciamento de alguma ferramenta? Se SIM, a contratante 
poderia disponibilizar o tamanho do parque para ser instalado as licenças? 

Resposta 7 – Não. Não se aplica. 

Pergunta 8  - A aferição da contagem será feita pela Contratante ou por empresa terceirizada? 

Resposta 8 - Pela Contratante. 

Pergunta 9  - Qual o prazo de vigência do contrato? 

Resposta 9 - Deve ser de 12 (doze) meses, renováveis por igual período em caso de anuência 
entre as partes. 

Pergunta 10 - Quais as exigências quanto a qualificação técnica, quais perfis exigidos? 



 
Resposta 10 - O Edital em seu item "19.6 A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA"estabelece que "A 
Licitante deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica, de 
direito público ou privado, que comprove a execução, de forma satisfatória, de serviços 
prestados ao Licitante com objeto contratual pertinente e compatível com este termo de 
referência. Esta pertinência e compatibilidade é verificada por objetos contratuais que incluam 
serviços relacionados a ciência de dados, machine learning, deep learning e/ou inteligência 
artificial." 

Pergunta 11 -  Referente as escalas de horário das equipes para o cumprimento da jornada de 
trabalho fora do horário, existe alguma análise da volumetria desses serviços, que necessitarão 
esse atendimento? 

Resposta 11 - O Edital não prevê escalas de horário. Os prazos de entrega são 
automaticamente calculados conforme disposto no Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA, itens 
"3 - Técnica de medição dos serviços, prazo de entrega e valor" e "Modelo de Ordem de 
Serviço". As reuniões previstas no item "2 - Os serviços" serão sempre realizadas no horário de 
expediente. 

Pergunta 12 - Será permitido a participação como consórcio ou subcontratação? 
Resposta 12 - Não. 

 
 
Salvador, 29 de janeiro de 2020 

 
Carlos Magno Rehem Dantas 
Pregoeiro Oficial  
 


