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

licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

 

PERGUNTA 01:  

Referente ao edital de Pregão Presencial n° 3.007/2019, entendemos que será permitida a participação de empresas 

reunidas em consórcio. Está certo nosso entendimento? 

RESPOSTA 01:  

Não está correto o entendimento, o edital não prevê a participação de consorcio. Porém prevê a possibilidade de 

subcontratação, conforme disponível nos itens 13.3 a 13.5 do Preâmbulo do Edital e a “CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

– DA SUBCONTRATAÇÃO” na página 46. 

 

 

PERGUNTA 02:  

O prazo fornecido para emissão do Documento de “Certidão Negativa Estadual” é de 15-20 dias úteis, prazo superior 

ao período do Edital. Caso não tenha tempo hábil para emissão desta certidão, podemos apresenta-la posteriormente? 

É necessário apresentar o protocolo de solicitação da certidão junto ao Governo Estadual? No caso a empresa em 

questão não é requerido o recolhimento de ICMS. 

RESPOSTA 02:  

Nada de abertura da sessão a empresa deverá apresentar todas as documentações dispostas em edital, sob pena de 

Desclassificação ou Inabilitaçaõ. 

 

 

PERGUNTA 03:  

Os valores de licenças do BluePrism e de todas as Plataformas RPA Globais são estabelecidos em Dólar. Como tratar 

no caso da prorrogações anuais (durante 5 anos), caso tenha uma variação para cima ou para baixo da cotação do 

Dólar em relação ao data do Pregão Presencial (10/07/2019)? 

RESPOSTA 03:  

Os reajustes serão baseados conforme previsão legal e o item 14 do Anexo II. 

 

 

 

PERGUNTA 04:  

Na página 12, tabela do ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, duas linhas (Licenciamento anual para agente de 

execução adicional; Licenciamento anual para ambiente de criação adicional) do item 5 (descrito abaixo), a multiplicação 

da “QTDE” pelo “Valor Máximo Unitário” não bate com o “Valor Máximo Total”. Entendo que a quantidade adicional é 

de 4 licenças ao invés de 5 licenças conforme especificado. Com “QTDE” = 4 as multiplicações batem perfeitamente. 

Favor confirmar. 

RESPOSTA 04:  

Em relação à questão 3, o questionamento é procedente. Além do cálculo de divisão apontado no próprio 

questionamento, também é possível verificar a quantidade a partir do quadro de licenciamento do item 2.5.6 do Anexo 

I (pág. 18), o licenciamento mínimo inclui uma licença orquestrador, uma licença de ambiente de criação de 
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automatizações e uma licença de agende de execução de automação. Para atingir o licenciamento máximo previsto no 

edital, são necessárias apenas 4 licenças adicionais de ambiente de criação de automatizações e de agende de 

execução de automação para totalizar as 5 licenças previstas para cada um destes componentes.  Portanto, devem ser 

mantidos os valores e corrigidas apenas as quantidades referentes aos licenciamentos adicionais nos quadros das 

páginas página 12 e 45 de 5 para 4. 

Para este item, entendemos que trata-se de erro formal de multiplicação, uma vez que o critério de julgamento é “Valor 

Total Unitário”, não sendo passível de retificação do Edital. 

 

 

 

 

Curitiba, 03 de julho de 2019 
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