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ESCLARECIMENTO III 
 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA SESI/SENAI Nº 940/2017 
 
 
O SESI/SENAI-PR, através de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO 

referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

PERGUNTA 01: Ainda em relação ao Anexo 2, Parágrafo 4 item “d” e à resposta 3 do Esclarecimento 
II, ficamos com algumas dúvidas sobre o que apresentar para comprovar este item. Seguem elas:  
1-.A que portfólio se refere este item, ao Portfólio de Serviços da Empresa? Uma apresentação 
institucional com os tipos de serviços prestados pela nossa empresa em todos os segmentos é 
suficiente para comprovar este item? 
2-Basta que no documento apresentado mencione o tempo de mercado? É preciso alguma 
comprovação? 
3- No edital cita que serão necessários citar pelo menos, três empresas atendidas nos últimos 3 anos. 
Basta citar, é necessário alguma comprovação formal (atestado técnico com data)? 
4-Em resposta ao Esclarecimento II, é acrescentado que o atendimento deverá ser de no mínimo 1 ano 
em cada uma. Isso quer dizer que além das 2500h comprovadas, terá que se comprovar 1 ano de 
atendimento em cada empresa?  
5-Em relação aos Critérios de Julgamento, Anexo II Item 6. O lote Único é composto por dois itens, os 
quais deverão ser cotados individualmente, nossa dúvida é se o critério de julgamento para determinar 
o vencedor será pela média aritmética dos valores/horas de cada um dos itens ou pela média 
ponderada onde será dado lance pelo lote total considerando as quantidades de horas de cada item. 
 
 

RESPOSTA 01: 1- É suficiente, todavia, além das informações do portfólio institucional da empresa, 
deverá mencionar o tempo de atuação no mercado, os nomes dos profissionais que compõem a equipe 
técnica e citação de, pelo menos, três empresas atendidas no mínimo de três anos retroativos da data 
vigente deste edital.  
2- Importante que nas informações prestadas constem os contatos das empresas cujos serviços foram 
realizados, para posteriores confirmações/diligências a serem realizadas pela Comissão de Licitações. 
3- Podem ser citadas as empresas, pois as comprovações técnicas (atestados) estarão sendo 
contemplados nos itens ‘b’ e ‘c’. Importante, no portfólio, serem informados os contatos das empresas 
para posteriores comprovações. 
4- Sim, está correto. Porém, nada impede que a empresa emissora do Atestado também conste nas 
informações do portfólio. 
5- O critério de julgamento é: “Menor preço por Lote”, onde a proponente deverá apresentar o valor 
total do seu Lote, todavia, respeitando o valor da hora, conforme exposto no Anexo I. Deverá ser 
apresentado o valor da hora para os Itens 01 e 02. 
 
 
PERGUNTA 02: Ainda gostaríamos de saber qual será o procedimento para credenciamento dos 
proponentes na sessão de abertura para habilitar-se para participar do certame e formular ofertas e 
lances de preços? 
 

RESPOSTA 02: Não há fase de Credenciamento na modalidade deste procedimento. Toda a 
documentação referente a habilitação da empresa, inclusive Procuração (com reconhecimento de 
firma) deve ser apresentada dentro do envelope de Habilitação. Com relação à fase de Propostas 
Comerciais, não há, neste procedimento fase de lances, a proponente deverá apresentar o seu valor 
final no envelope de Proposta Comercial. 
 
 
PERGUNTA 03: De acordo com a tabela do valor estimado, constante no Anexo I do Edital, é 
demonstrado que a quantidade de horas é apenas uma previsão e que não existe a obrigação de 
contratação e consumo em sua totalidade. Solicitamos esclarecer como mensurado o esforço para 
cada atividade e qual critério será utilizado para definição da quantidade de horas que serão 
contratadas para a execução de cada atividade. Ressaltamos que essa definição é de suma 
importância para que as licitantes, desde já, já saibam quais serão os critérios utilizados e possam 
definir o valor a ser apresentado. 
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RESPOSTA 03: A quantidade das horas serão contratadas conforme cada demanda, por exemplo: 
Para cada necessidade de demanda de projeto de processos, será realizada uma reunião de 
entendimento da solicitação e a consultoria que irá prestar o serviço, deverá realizar uma 
estimativa/orçamento do escopo do projeto contemplando a quantidade de horas que será necessário 
para realizar o mesmo.  Sejam essas demandas, projetos de transformação ou entregas ágeis. Não 
trabalhamos com diferenciação de esforço para cada tipo de atividade dentro do item 1 presente neste 
edital e sim diferenciamos os valores de horas do item 1 em relação ao item 2, conforme prática de 
mercado. 
 

Cuitiba, 13 de dezembro de 2017. 
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