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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO referente ao edital 

de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
 
 

PERGUNTA 01:  

Entendemos que os certificados e demais documentos autenticados digitalmente através de cartório digital, 

serão aceitos para fins de comprovação de autenticidade em substituição aos documentos com SELO 

REGISTRAL AMARELO (FUNARPEN), especialmente tendo em vista decisão do TCU nº 004.950/2010-0 acerca 

do assunto. Adicionalmente essa situação se faz relevante como medida alternativa em tempos de COVID-19, de 

forma a garantir o cumprimento das exigências legais e sem colocar em risco os profissionais da área. Nosso 

entendimento está correto? Caso não esteja, favor esclarecer. 

 
 RESPOSTA 01:  

Entendimento correto.  

 

PERGUNTA 02: 

No Edital, item 5 – PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS, é mencionado: “5.1 O licitante deverá encaminhar 

sua proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 5.2 A proposta não deverá conter a identificação da 

empresa, bem como nos documentos anexos à mesma, sob pena de desclassificação. Esta determinação aplica-

se também a outros documentos inseridos em anexo, caso solicitados. 5.3 A proposta deverá conter, além das 

especificações técnicas, demais exigências e documentos complementares previstos no ANEXO II.” Diante do 

exposto, solicitamos esclarecer: 

Entendemos que ao realizar o cadastro da proposta no portal licitações-e, no campo: “Descrição/Observações 

(conforme instrumento convocatório)”, não se faz necessário o envio de qualquer informação. Nosso 

entendimento está correto? Caso não esteja, favor esclarecer como deve ser a descrição no referido campo. 

 

RESPOSTA 02:  

Entendimento correto. 

 

PERGUNTA 03:  

Entendemos que não será necessário a inclusão de qualquer anexo no momento do cadastro. Que todos os 

documentos necessários deverão ser enviados apenas pela licitante classificada em primeiro lugar. Nosso 

entendimento está correto? Caso não esteja, favor esclarecer quais documentos deverão ser anexados no 

momento do cadastro. 

 
 RESPOSTA 03:  

Entendimento correto.  
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PERGUNTA 04: 

Entendemos que a proposta cadastrada no Sistema Eletrônico poderá possuir valor acima do estimado pelo 

SESI/SENAI, que a mesma não será desclassificada por preço antes da fase de lances. Está correto o nosso 

entendimento? 

 

RESPOSTA 04: Está correto. 

 

PERGUNTA 05:  

No edital, Anexo I – Especificação do objeto, é mencionado: “VALOR MÁXIMO ESTIMADO ANUAL R$ 

844.950,00”. Diante do exposto, solicitamos esclarecer: 

Entendemos que a faixa de utilização não é uma somatória cumulativa, ou seja, o contratante escolherá entre 

UMA das 5 (cinco) opção de faixas. Está correto nosso entendimento? 

 

 RESPOSTA 05: Devido ao formato de negócio/gestão, a equipe técnica do Sesi e Senai optou por incluir 

faixas/mês itens 01 a 05 tabela edital anexo I lote 01. Poderá ocorrer uma troca de faixa no decorrer dos 12 

meses do uso do contrato devido a oscilações no volume de usuários ativos.  

 

PERGUNTA 06: 

Entendemos que quantidade de usuários será limitada á 45.000 licenças, para tanto o valor máximo estimado é a 

soma do item 05 e 06, coluna valor máximo total, sendo R$ 488.550,00 e não o valor de R$ 844.950,00. Nosso 

entendimento está correto? 

 

RESPOSTA 06: A quantidade total de usuários é de até 45.000 licenças/mês conforme a faixa 05 do edital 

anexo I. Os valores máximos são os que constam no total de todos os itens R$ 844.950,00 edital anexo I lote 01. 

Se o Sesi e Senai optar para o uso da faixa 05 e faixa 06, considerando os valores e quantidades totais do edital, 

sim o total seria de R$ 488.450,00, mas como colocado logo após a tabela anexo I, o item 06 se trata de 

estimativa anual, não tendo o SESI/SENAI a obrigatoriedade de sua contratação parcial ou total. 

 

PERGUNTA 07:  

Entendemos que para a composição do valor da proposta do licitante, devemos considerar a soma total anual do 

item 05 (Quantidade máxima de licenças) e a soma total de horas do item 06; mesmo não sendo obrigatória a 

contratação total estimada. Nosso entendimento está correto? 

 
 RESPOSTA 07:  

Para a composição da proposta comercial deverá ser considerado todos os itens do lote 01 tabela edital anexo I 

pois o Sesi e Senai poderão utilizar esses itens conforme suas demandas, mas como colocado logo após a 
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tabela anexo I, o item 06 se trata de estimativa anual, não tendo o SESI/SENAI a obrigatoriedade de sua 

contratação parcial ou total. 

 

PERGUNTA 08: 

Itens 5.1.1 O Aplicativo Educacional deve ser disponibilizado na modalidade SaaS (Software as a Service) em 

nuvem, ou seja, disponibilizado como serviço para a CONTRATANTE em ambiente gerenciado pela 

CONTRATADA; e 4.5.5 Permitir consultas offline via aplicativo disponível para IOS, Android e similares 

disponíveis no mercado, segue: Conforme descrito no i tem 5.1.1, acima transcrito, salientamos que o SaaS é 

uma forma de distribuição de aplicativos de software que utilizam a internet em provedor de nuvem fazendo a 

hospedagem e o gerenciamento dos aplicativos de software, Assim, o programa não fica instalado em um 

computador, é 100% online, sendo necessário acesso a web para garantir aos usuários acesso às informações 

atualizadas em tempo real. Portanto, entendemos que, o acesso da modalidade offline conforme solicitado no i 

tem 4.5.5, também transcrito acima, não condiz com a modalidade SaaS, pois para o atendimento offline é 

preciso que os arquivos sejam baixados (download) em alguns servidor local, por exemplo, na memória do 

dispositivo móvel do usuário, deixando assim, de ser servidor em nuvem (SaaS). 

 

RESPOSTA 08: Conforme descrito no edital, nos itens 5.1.1 e 4.5.5 do Anexo I, deverá também ter a opção para 

que os arquivos sejam baixados (download) quando estiver online permitindo a consulta destas mesmas 

informações quando estiver offline no servidor da licitante vencedora do certame. 

 

PERGUNTA 09:  

Anexo I – Especificação do Objeto, segue: Referente a coluna “Valor Máximo Total” para as faixas dos itens de 

01 a 05, solicitamos esclarecimento sobre o valor unitário, visto que, este fica diferenciado quando aplicados os 

mínimos e máximos de usuários ativos em cada faixa. Sendo que, para ambos estão inclusos segurança, 

manutenção, suporte, garantia e evolução do serviço. Também, solicitamos esclarecimento sobre a aplicação de 

faixas para mesmos requisitos e quantidades. 

 

 RESPOSTA 09:  

Sobre os valores, verificar a resposta número 6. Este é o formato de negócio/gestão que a equipe técnica do 

Sesi e Senai optou para atendimento das atividades Finalísticas do objeto licitado.  

 

 

 

Curitiba, 18 de fevereiro de 2021. 

 

 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 

 
 


