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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: Referente ao item 9 do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico Nº 892/2018 Houve 

uma dúvida quanto ao produto, essa licença seria de um ano? Seria uma licença local ou de uso em 

rede? 

PERGUNTA 02: Conforme edital em anexo referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 892/2018, 

poderia informar se as licenças do item 6 - SKETCHUP ENSINO REDE LAB 1 ANO o Órgão solicita 

licenciamento permanente, pois o fabricante disponibiliza apenas licenças educacionais anuais, ou 

seja por um ano. Para uso no departamento administrativo da Instituição de Ensino, para projetos 

internos, a licença deve ser a comercial, ou seja a licença SketchUp Pro 2018 com licenciamento 

permanente e o valor é maior do previsto no edital. Informo que, a totalCAD é a única e exclusiva 

distribuídora do Software SketchUp Pro aqui no Brasil, conforme a Certidão de Exclusividade. 

PERGUNTA 03: Referente ao item 01 – Licença Adobe Creative Cloud do tipo Educacional por 

dispositivo. Entendo que a licença deverá ser pelo período de 12 meses. Está correto? Referente ao 

item 09 – Licença de Autocad Revit. A licença deverá ser do tipo single ou multi-user? Qual o período 

do licenciamento exigido? Referente ao faturamento, será exigido nota fiscal de produto ou serviço? 

PERGUNTA 04: Para os itens 1 (Adobe EDU Device Creative Cloud for teams – Multiplataforma)  e 9 

(Software Autodesk Revit Architecture Bim ) qual o período da vigência das licenças? Para o item 1 e 

3, qual será a compra inicial? Qual será a compra mínima? 

PERGUNTA 05: A especificação técnica define exatamente os fabricantes e modelos dos softwares 

objeto dessa aquisição. Gostaríamos que esclarecessem se serão aceitos outros fabricantes e 

modelos que não aqueles mencionados na especificação uma vez que existem softwares similares 

disponíveis no mercado com igual ou mesmo superior características e recursos. 

 

RESPOSTA 01: Para o Item 1 utilizaremos Licença de (12) meses, utilização Local (por dispositivo) e 

para o item 09 licença de (12) doze meses e utilização em rede.  

 

RESPOSTA 02: Utilizaremos as licenças educacionais anuais (licença 1 ano). 

 

RESPOSTA 03: Tipo multi-user, licença anual (12 meses). Para as questões referente nota fiscal, 

deverá ser de acordo com o item 11 do Anexo II.  

 

RESPOSTA 04: A quantidade será a informada no anexo do edital (78 licenças). 
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RESPOSTA 05: Os itens deverão ser ofertados de acordo com o descrito do Anexo I do Edital.  

 

Curitiba, 20 de dezembro de 2018. 

 
 

Atenciosamente, 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 


