Referência: Carta Convite 063/2021 - Projeto REM-MT
Assunto: Contratação de Serviço PJ para solução tecnológica para plataforma de
inventário digital de manejo e adequações de negócios no SISFLORA, no âmbito do
Projeto REM-MT

Esclarecimentos Complementares
Prezados senhores,

De conformidade com o item 3 da Carta Convite nº 063/2021 “Pedidos de
esclarecimentos complementares”, a Comissão, presta os seguintes esclarecimentos
às questões levantadas pelas empresas recebidas até o dia 08/02/2021:
QUESTIONAMENTO 1
Quanto ao prazo? Prazo de 2 meses para desenvolvimento e entrega do código não é
factível com equipe mínima de 1 analista e 2 desenvolvedores para 3 sistemas
(inventário app, inventário web e sisflora2). O prazo de 2 meses pode ser estendido
durante o período do contrato de 12 ou devemos aumentar a equipe?
R. Significa dizer que como escrito no TR, é a equipe mínima com a qualificação
definida no TR, mas não significa que deva ser a equipe total alocada no projeto. Como
também está descrito no TR, há a possibilidade de repactuação do prazo, mas é
preciso considerar o senso de urgência apontado no cronograma.
QUESTIONAMENTO 2
Caso aumentemos a equipe, nosso preço ficará maior. A equipe será levada em
consideração na licitação ou somente o preço?
R. As avaliações das Propostas serão de acordo com o mencionado no item 7 da carta
Convite 063/2021. “As propostas serão avaliadas por menor preço global, desde que
tenham seguido e cumprido todo o requerido nesta carta convite.”
QUESTIONAMENTO 3
Existem duas planilhas de preço para serem preenchidas. Uma referente a UST e outra
referente as fases. Qual das duas será utilizada?
R. Seu entendimento não está correto. A planilha de preço é o do Anexo 3, que trata
do valor para as USTs. O anexo 4 é o preço por produto.
QUESTIONAMENTO 4
A primeira fase do projeto é de planejamento e elaboração do plano de trabalho e das
necessidades do sistema, porém as UST´s já estão divididas por tipo de tarefas, mesmo
antes do levantamento de requisitos, de acordo com uma planilha no ANEXO I –
DESCRIÇÃO DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS. Essas UST´S só poderão ser consumidas
naquelas tarefas ou elas podem ser distribuídas conforme necessidade do projeto?
R. A planilha de USTs não é fixa, o consumo de UST pode flutuar entre os itens
conforme necessidade do projeto.
QUESTIONAMENTO 5
O desenvolvimento dos 3 sistemas (inventário app, inventário web e sisflora2) serão
feitos de maneira concomitante ou poderão ser feitos um de cada vez pela mesma

Referência: Carta Convite 063/2021 - Projeto REM-MT
Assunto: Contratação de Serviço PJ para solução tecnológica para plataforma de
inventário digital de manejo e adequações de negócios no SISFLORA, no âmbito do
Projeto REM-MT

Esclarecimentos Complementares
equipe durante os 12 meses?
R. Como a questão tempo é crucial nesse projeto os sistemas serem concomitantemente
desenvolvidos consegue-se otimizar o tempo de desenvolvimento, porém podem surgir
limitações técnicas somente mais claras na fase de planejamento o que pode afetar essa
forma de desenvolvimento.
QUESTIONAMENTO 6
Os sistemas inventário web e inventário app devem ser desenvolvidos
obrigatoriamente nas linguagens recomendadas no edital ou podemos sugerir realizálos em linguagens diferentes como Java para a web e flutter para o app?
R. As linguagens são somente recomendadas pela equipe por serem compatíveis com a
arquitetura que temos hoje, porém o uso de qualquer outra ferramenta é possível
desde que essa compatibilidade não seja afetada e que não traga um custo extra de
licenciamento por exemplo para a SEMA/MT.
QUESTIONAMENTO 7
O sistema SISFLORA 2.0 está em produção/utilização?
R. Temos o SISFLORA instalado em um ambiente de TESTES somente, não está em
produção.
QUESTIONAMENTO 8
A documentação do SISFLORA 2.0 estará disponível?
R. Sim.
QUESTIONAMENTO 9
Levando em consideração que o SISFLORA 2.0 está operacional e em se tratando de
adequações e evoluções no sistema atual escrito por terceiros, existem profissionais
habilitados a apoiar o entendimento e ajustes nessa plataforma? Esses profissionais
são de carreira ou terceirizados?
R. Não temos profissionais na SEMA que conhecem tecnicamente falando em TI o
SISFLORA 2.0, porém temos profissionais que conhecem o SISFLORA 1.0 e pessoas da
área finalística que entendem muito do negócio e de como o SISFLORA 2.0 deve
funcionar.
QUESTIONAMENTO 10
O SISFLORA 2.0 possui garantia de software. Caso positivo até quando?
R. Não temos mais garantia da desenvolvedora.

Rio de Janeiro, 10/02/2021
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