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O SISTEMA FIEP, por meio de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO 

referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

 

PERGUNTA 01:  

Solicitamos esclarecer para os itens 01 e 02 se no formato de prestação de serviços desejado os 

licenciamentos deverão ser adquiridos pela CONTRATADA e nomeados por esta para utilização pela 

CONTRATANTE ou se estes licenciamentos deverão ter sua titularidade transferida (revendidos) para 

a CONTRATANTE no início do contrato. 

RESPOSTA 01:  

A solução deve ter sua licença emitida em nome da CONTRATANTE, bem como a CONTRATANTE 

deve possuir a titularidade das licenças adquiridas para a solução. 

 

PERGUNTA 02:  

Referente a console de gerenciamento estamos entendendo que a CONTRATANTE utilizará a 

mesma exclusivamente para fins de consulta e monitoramento dos serviços prestados cabendo 

exclusivamente à CONTRATADA a gestão administrativa da solução e a aplicação das medidas 

operacionais cabíveis para obtermos o correto / eficiente nível de prestação dos serviços. Está correto 

nosso entendimento? 

RESPOSTA 02:  

A CONTRATANTE, como detentora do licenciamento e da sua titularidade, terá acesso irrestrito a 

solução. Contudo as tarefas de gestão operacional, monitoramento e suporte do ambiente será de 

responsabilidade da CONTRATADA, conforme especificado no edital. 

 

 

PERGUNTA 03:  

Quanto ao processo operacional deste pregão, solicitamos esclarecer: 

a) A proposta inicial deverá ser cadastrada no portal www.licitacoes-e.com.br na sua parte de 

valores comerciais exclusivamente através do valor total anual para o lote, sem detalhamentos 

de valores por item nem a obrigatoriedade da inclusão de documentos adicionais. Está correto 

nosso entendimento? 

b) Se o entendimento estiver incorreto quais serão os documentos que deverão ser inseridos junto 

com a proposta inicial? 

c) Todos deverão conter a identificação da proponente? 

d) A fase de disputa de lances será efetuado sempre como referência o valor total anual ofertado 

para o lote. Está correto nosso entendimento? 

e) A proposta final ajustada para o valor final do pregão, assim como os documentos de habilitação 

deverão ser encaminhados apenas pelo licitante melhor classificado em etapa posterior a fase de 

lances. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 03:  

Conforme previsto em edital, nãodeverá haver qualquer identificação da empresa participantes, 

vejamos: 
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Item 5.2 do preambulo do edital “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”. 

Quanto ao valor se atentar ao critério de julgamento, o qual é o menor valor por lote. Logo, a empresa 

deverá apresentar valor conforme estipulado em edital. 

 

 

 

Curitiba, 22 de novembro de 2021. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 

 


