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ESCLARECIMENTO II 
 
 

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: Para o bom atendimento das atividades descritas no Anexo I desse edital, o Anexo II 
no item 10, parágrafo d.1.2; d.1.3 e d.1.4 não cita profissionais certificados CBPP, que é uma das 
garantias da qualificação para execução dessas atividades. Esse item foi considerado pela FIEP? A 
garantia de profissionais certificados pode ser solicitada no edital? 
 

RESPOSTA 01: Tal certificação mencionada não está sendo exigida nesse processo licitatório, tendo 
em vista as demais formas de comprovação de experiências dos profissionais que serão envolvidos na 
prestação dos serviços. 
 
 
PERGUNTA 02: a) Solicitamos disponibilizar a relação de processos do SENAI e do SESI, que estão 
envolvidos no objeto do trabalho. b) Solicitamos disponibilizar a relação das áreas envolvidas do SENAI 
e do SESI, com a quantidade de profissionais em cada área. c) Solicitamos disponibilizar o 
organograma do SENAI e SESI. d) Solicitamos disponibilizar, se houver, o planejamento estratégico do 
SENAI e SESI. e) Solicitamos disponibilizar, se houver, o mapa de indicadores de processos ou de 
desempenho (BSC) do SENAI e SESI. 
 

RESPOSTA 02: a) As execuções dos serviços serão realizadas mediante demandas, a luz do 
planejamento estratégico onde acorrerão os desdobramentos dos projetos, porém sem data definida 
ainda, mas que ocorrerá durante o ano de 2018. Com relação aos questionamentos: b), c), d) e e), tais 
informações serão apresentadas e desmembradas no decorrer da realização dos projetos a serem 
desenvolvidos. 
 
 
PERGUNTA 03: O Anexo II parágrafo 4 idem “d”, descreve empresas atendidas nos últimos 03 anos 
retroativos da data vigente. Essa condição se aplica também aos atestados solicitados nos itens “b” e 
“c “ desse mesmo anexo e parágrafo? 
 
RESPOSTA 03: Importante mencionar que estes itens não são interligados, há a necessidade que 
sejam comprovadas as horas dos itens ‘b’ e ‘c’ independente do tempo exigido no item ‘d’. 
Ressaltamos que para o item ‘d’, deve ser comprovado o atendimento de no mínimo 3 (três) empresas 
com o mínimo de 3 (três) anos, sendo no mínimo 1 (um) ano em cada empresa. 
 
 
PERGUNTA 04: a) Referente ao item 4.3 do edital, entendemos que a autenticação de cópias junto a 
CPL poderá ser feita antes ou durante a sessão de abertura dos envelopes e que esta poderá ser feita 
através da apresentação de cópias simples dentro do envelope e originais ou cópias autenticadas fora 
do envelope, entregues pelo representante da empresa após a sua abertura. Está certo nosso 
entendimento? 
b) Referente ao credenciamento de representante da empresa para manifestar-se durante a sessão de 
abertura dos envelopes, entendemos que em se tratando de representante não sócio, é necessário 
apenas a apresentação de documento de identificação, procuração e comprovante de poderes do 
outorgante. Está certo nosso entendimento? 
c) Caso o contrato social seja apresentado em cópia autenticada na fase de credenciamento, 
entendemos que não será necessário apresentá-lo novamente em cópia autenticada dentro do 
envelope de habilitação, tendo em vista que a Comissão já estará em posse de uma cópia autenticada 
do documento. Está certo nosso entendimento? 
d) Referente ao atendimento do item 5.2 c) do Anexo II do edital, entendemos que será considerada 
válida a experiência comprovada através de atestado de capacidade técnica demonstrando a 
realização de treinamento em "Gestão de Processos de Negócio englobando metodologias, 
ferramentas e abordagens para todo o ciclo de Gestão de Processos de Negócio", tendo em vista que 
o ciclo de Gestão de Processos de Negócio engloba o Mapeamento de Processos e a Elaboração de 
Indicadores. Está certo nosso entendimento? 
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e) Referente ao item 4 d) do Anexo II do edital, entendemos que não há um modelo de Portfólio pré-
estabelecido, podendo a proponente apresentar seu portfólio em modelo próprio. Está certo nosso 
entendimento? 
f) Referente ao item 5 do edital “Proposta de Preços”, entendemos que não há um modelo de proposta 
pré-estabelecido, podendo a proponente adotar seu próprio modelo, desde que sua proposta atenda ao 
item 5 do edital. Está certo nosso entendimento? 
g) Referente ao item 5.2 a) do edital, entendemos que a especificação dos serviços a ser apresentada 
na proposta diz respeito a especificação constante no quadro de lotes do Anexo I, página 10 do edital. 
Não sendo necessária a apresentação na proposta de preços de informações detalhadas como: 
metodologias utilizadas, cronogramas, fases, produtos, etc. Está certo nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 04:  
a) Está correto o entendimento, todavia a autenticação será realizada durante a sessão e ainda, as 
cópias que já venham autenticadas, deverão estar dentro do envelope.  
b) A procuração deve ser apresentada com reconhecimento de firma.  
c)Como se trata de Concorrência Pública, não há fase de Credenciamento, dessa forma o 
representante legal deverá incluir toda a documentação de habilitação (inclusive Contrato Social) bem 
como Procuração, dentro do envelope 01 – Habilitação junto aos demais documentos. 
d) Sim, está correto o entendimento. 
e) Sim, está correto o entendimento. 
f) Sim, está correto o entendimento. A proponente pode basear-se no Anexo I do Edital, para formular 
sua Proposta Comercial. 
g) Sim, está correto. Todavia, importante a proponente detalhar sua Proposta Comercial, nos termos do 
Anexo I. 
 

Curitiba, 12 de dezembro de 2017. 
 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 


