
Esclarecimentos 5 - Complemento - LI.EPE-004/2022 
 
Prezados, 
 
Segue a complementação dos comentários da comissão de licitação as dúvidas apresentadas no 
âmbito da manifestação de interesse do TDR-40 "Serviços de consultoria para desenvolver o 
Projeto Precificação de Carbono e o Setor Energético".  
 

Pergunta 1: O TdR se refere à entrega de um relatório (produto 3) que contemple 
metodologia ágil e backlog para desenvolvimento, porém entendemos que a 
metodologia ágil é um modelo de trabalho que pode ser adotado pelos 
desenvolvedores. Desta forma, eles que seriam responsáveis por fazer uma avaliação 
das necessidades e funcionalidades da plataforma a ser desenvolvida, definir sprints, 
desenvolver o que foi definido em cada sprint e trabalhar puxando atividades do backlog 
conforme o desempenho de cada sprint, que só pode ser avaliado quando cada sprint é 
iniciada. Dado esse cenário, gostaríamos de entender exatamente qual a expectativa de 
vocês para essa entrega, seria uma sugestão de etapas a serem desenvolvidas por 
sprint? Ou podemos desconsiderar esse comentário do TdR, já que esse modelo de 
trabalho dinâmico não pode ser definido antes que o desenvolvimento seja iniciado? 

 
Resposta: Como o "produto 3" descrito no TDR refere-se apenas à especificação do 
sistema, e não a sua implementação, deverão ser entregues todos os documentos 
solicitados no TdR (documento de Visão, documento detalhado das regras de negócio e 
backlog de requisitos da aplicação), não sendo necessária a apresentação do backlog 
distribuído nas sprints da fase de desenvolvimento. Tal distribuição deverá ser definida 
com base na priorização dos itens do backlog que será feita, posteriormente, em 
conjunto com a EPE. 
 
Pergunta 4: No quadro de perfil da equipe técnica na página 13 do TDR é mencionado o 
perfil de Especialista - TI e desenvolvimento de plataformas de dados. Gostaríamos de 
saber se é necessário que, para além do que é mencionado de qualificação técnica no 
quadro, este profissional deva ter alguma graduação específica como TI/ciência de 
dados e/ou experiência com programação e atividades relacionadas. Em caso 
afirmativo, é necessário que os 3 profissionais demandados tenham a mesma 
formação/experiência ou podem ser perfis diferentes de atuação? (ex: um mais voltado 
para desenvolvimento e outro mais voltado para design) 
 
Resposta: Os profissionais do perfil de especialista - TI e desenvolvimento de 
plataformas de dados deverão ter, além da experiência solicitada, graduação específica 
em cursos de tecnologia da informação. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 


