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RESPOSTA A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2021 
 

PROCESSO GERAL Nº 00116.2021.3.301.01 
 
ObjetoO: “Registro de preços para contratação de empresa  especializada para 
prestação de serviços em Data Science aplicada a área de saúde e telemedicina, 
para análise dos dados de saúde e segurança dos trabalhadores da indústria, com 
o desenvolvimento de solução preditiva de inteligência artificial (IA), que 
personalize o cuidado com o trabalhador da indústria rondoniense, aumente a 
eficiência da prestação de serviços de saúde do SESI na indústria e auxilie no 
combate à COVID-19 na indústria, conforme especificações constantes no Termo de 
Referência, e em conformidade com o Regulamento de Licitações e Contratos do 
SESI”.  
 
A Comissão de Licitações do Serviço Social da Indústria – DR/RO, no uso de suas 
atribuições, torna público aos interessados as respostas aos pedidos de esclarecimentos 
ao edital em epígrafe, conforme segue abaixo: 
 

1. Quanto à necessidade de: 
5.4.2. Comprovação de que possui em seu quadro, no mínimo 01 (um) médico com 
experiência em Data Science, LGPD, Gestão de Dados, Estatística e Saúde 
Populacional (envio da cópia de contrato de trabalho ou da CTPS ou de termo de 
compromisso assinado pelo profissional, bem como o envio de cópia dos 
certificados equivalentes às experiências exigidas). Visto que o desenvolvimento é 
feito por profissionais gabaritados como: Cientista de Dados, Desenvolvedores, 
Analistas etc. E principalmente, no formato de médico contratado, o que onera, em 
muito, o custo com recursos. 
Resposta da Coordenação de Saúde: Em se tratando de projeto de IA em Saúde 
para instituição representativa como o SESI, é fundamental profissionais 
gabaritados, inclusive Médico, considerando a análise de dados de saúde que 
embasarão recomendações de serviços e tratamentos. 

  
  

2. 5.4.1. No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, comprovando que prestou ou presta serviços 
compatíveis com o objeto da licitação. O atestado deverá ser datado e assinado e 
deverá conter informações que permitam a identificação correta do contratante e 
do prestador do serviço. Por se tratar de Plataforma de dados com IA, entendemos 
que um atestado relativo a esses serviços sejam comprovadores da habilidade do 
prestador para desenvolver o objeto do Edital. 
Resposta da Coordenação de Saúde: O Atestado de Capacidade Técnica é para a 
comprovação de experiência da PJ em projetos desta natureza. 

  
  

3. Quanto ao quadro de horas, inviabiliza o desenvolvimento de uma solução com as 
características do objeto, visto que a quantidade de horas listada fica aquém da 
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necessitada. Dessa forma, o budget mencionado no Edital, torna-se inviável, visto 
que um projeto dessa proporção requer pelo menos um acréscimo de 40% das 
horas totais, bem como recursos financeiros. 
Resposta da Coordenação de Saúde: Considerando o limite de recursos alocados, 
não conseguimos acrescer horas técnicas no projeto. 
 

 
  

4. E por fim, vimos também a exigência de um projeto piloto, sem custos para 02 
indústrias, o que nesse formato seria inviável. 
Resposta da Coordenação de Saúde: A ideia é testar a solução desenvolvida em 2 
indústrias clientes antes de colocar no mercado. Servirá para possíveis ajustes, 
melhorias e aprendizados. 

 
 
 
 

Porto Velho/RO, 25 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 

Raíssa Suélen R. dos Santos Calixto 
Presidente da CPL 
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