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ESCLARECIMENTO 04 
 
Pergunta 1. Como será avaliada a qualificação técnica da equipe? Existirão graus ou será simplesmente 

atendimento ou não atendimento através de atestados? Neste caso bastaria 1 atestado? 

Resposta 1) A qualificação técnica da equipe deverá ser comprovada de acordo com as especificações do 

edital, transcritas abaixo. Será verificado o atendimento às exigências. 

“7.15 Para atendimento ao estabelecida no item 7.13 deverá ser apresentado na fase de licitação, para fins 

de habilitação técnica da proponente: 

7.15.1. Nomes e currículo dos profissionais responsáveis pela execução do serviço; 

7.15.2. Comprovação do nível superior por meio de diploma, devidamente registrado, expedido por instituição 

reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); 

7.15.3. Para o item 7.13.1 comprovação de experiência por meio de certidões/atestados, fornecidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou participação em relatório técnico vinculado a instituições de 

pesquisa, planejamento ou desenvolvimento, ou artigos científicos; 

7.15.4. Para o item 7.13.2 a comprovação de experiência por meio de certidões/atestados, fornecidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou a disponibilização de repositórios de código em serviços 

como GitHub ou equivalentes. 

7.16. Para fins de habilitação técnica da empresa na fase de licitação deverão ser apresentados os 

responsáveis técnicos juntamente com as comprovações de qualificação exigidas. 

7.17. Exige-se, também, a comprovação de vínculo dos profissionais com a empresa contratada. 

Esta comprovação se dará na assinatura do contrato.” 

 

Pergunta 2). A ferramenta a ser disponibilizada pela contratada tem alguma restrição do ambiente onde 

deverá ser disponibilizada? ambiente desktop, Web? 

Resposta 2) Conforme item 3.3. do Anexo I – Projeto Básico do Edital o escopo dos serviços compreende 

“Modelar e estruturar um banco de dados a fim de sistematizar informações relacionadas à riscos climáticos, 

mitigação e adaptação das mudanças climáticas para a realização de análises estatísticas socioambientais, 

considerando:[...]”.  A base de dados deverá ser construída contemplando as exigências das Etapas 4 (itens 

3.40 a 3.47) e 5 (itens 3.48 a 3.55) do Anexo I – Projeto Básico e entregue conforme descrito nos subitens 4.6 

e 4.7 do Item 4. ACOMPANHAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS. 

  

Pergunta 3). Com respeito ao item "3.3.6. A possibilidade de tornar acessíveis para a sociedade os 

indicadores e estatísticas socioambientais de mitigação e adaptação das mudanças climáticas relacionados 

ao setor de energia." 

De que forma os indicadores e estatísticas socioambientais de mitigação e adaptação das mudanças 

climáticas relacionados ao setor de energia    devem ser disponibilizados para acesso à sociedade? 

Publicação impressa, online? Caso online, estas informações serão disponibilizadas em algum portal existente 

da EPE ou devem ser disponibilizadas em um site/portal a ser desenvolvida pela contratante? 

 

Resposta 3). Conforme item 3.3. do Anexo I – Projeto Básico do Edital o escopo dos serviços compreende 

“Modelar e estruturar um banco de dados a fim de sistematizar informações relacionadas à riscos climáticos, 

mitigação e adaptação das mudanças climáticas para a realização de análises estatísticas socioambientais, 

considerando:[...]” 

Os indicadores e estatísticas socioambientais de mitigação e adaptação das mudanças climáticas 

relacionados ao setor de energia devem contemplar as exigências das Etapas 2 (itens 3.8 a 3.16), 3 (itens 

3.17 a 3.39), 4 (itens 3.40 a 3.47) e 5 (itens 3.48 a 3.55) do Anexo I – Projeto Básico e serem entregues 

conforme descrito nos subitens 4.6 e 4.7 do Item 4. ACOMPANHAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS 

PRODUTOS 

 

Pergunta 4). Pedimos esclarecimentos com relação ao item descrito na seção 3.51: A base de dados deve 

ser escrita em linguagem R.  

Entendemos que a contratante deverá escolher uma base de dados existente, dentre as disponíveis no 

mercado, e não construir uma base de dados.     



Resposta 4). Não está correto o entendimento. A base de dados deverá ser construída contemplando as 

exigências das Etapas 4 (itens 3.40 a 3.47) e 5 (itens 3.48 a 3.55) do Anexo I – Projeto Básico e ser entregue, 

conforme descrito nos subitens 4.6 e 4.7 do Item 4. ACOMPANHAMENTO E APRESENTAÇÃO DOS 

PRODUTOS.   

 

Pergunta 5). Pedimos esclarecimentos com relação ao item descrito na seção 3.14.3. a disponibilidade em 

bases de dados com acesso gratuito. Isto significa que o banco de dados a ser definido pelo contratante, 

deverá ser um produto não comercial? 

Resposta 5) Conforme Etapa 2 – Proposição de dados, indicadores e estatísticas de riscos climáticos, 

mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a partir do levantamento bibliográfico do Anexo I - Projeto 

Básico: 

“3.14. Dentre os critérios utilizados para seleção dos dados devem constar: 

(...) 

3.14.3. a disponibilidade em bases de dados com acesso gratuito;(...)”. 

A construção da base dados deverá seguir as exigências das Etapas 4 (itens 3.40 a 3.47) e 5 (itens 3.48 a 

3.55) do Anexo I – Projeto Básico. 

 


