
 

 

 
 

ESCLARECIMENTO I 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2.0240/2020 

 

 
NJS 

CPL 

 

 

1 / 4 

 
 

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

ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
 

PERGUNTA 01:  

Na Página 37 do edital, para documentos técnicos de habilitação, é solicitado no item 4. letra c): 

• Apresentação de pelo menos 01 (um) profissional certificado nos produtos do pacote IBM-ECM 

por uma entidade certificadora reconhecida pela IBM ou pelo menos possuir badges nesses mesmos 

produtos. 

O pacote IBM-ECM por sua vez é compostos dos produtos: 

• IBM Datacap 

• IBM Filenet Content Manager 

• IBM Enterprise Records  
 

Consultamos a IBM e a Distribuidora de Software e fomos informados que certificação e Badges para o 
produto IBM Enterprise Records foram descontinuados em 2018 - 
https://www.ibm.com/certify/cert?id=27004201. 
Neste sentido, gostaríamos de confirmar que apenas as certificações para os demais produtos 
(IBM Datacap IBM e Filenet Content Manager) são suficientes para habilitação técnica neste edital. 
 

RESPOSTA 01:  

A empresa deverá atender a alínea c do item 4 do Anexo II, como por exemplo “...ou pelo menos possuir 

badges nesses mesmos produtos”.  

Ou ainda, se ocorreu a descontinuidade de alguma certificação (desde que comprovada), entendemos que 

é suficiente a entrega mencionada.  

 

 

 

PERGUNTA 02:  

Na Página 39 do edital, Item 9, fala que o local de execução do serviço é na Sede do Sistema FIEP no 

Centro Cívico em Curitiba. 

Considerando o momento atual e delicado que passamos por conta do COVID-19, podemos entender que 

os trabalhos serão executados de forma remota enquanto estivermos vivendo esta situação de Pandemia? 

E talvez, se a experiência atender as expectativas da FIEP, manter a execução das atividades 

permanentemente de forma remota, com visitas pontuais a FIEP? 

RESPOSTA 02:  

Em virtude da pandemia e das ações tomadas para conte-la, sim é possível realizar o trabalho de forma 

remota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Feur02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fwww.ibm.com*2Fcertify*2Fcert*3Fid*3D27004201%26data%3D02*7C01*7C*7Cd434edbbda0b4a48b11a08d8184acfe5*7C55a2bc67aec14ad29a9c5b2457b91dcd*7C0*7C0*7C637286056879434515%26sdata%3D5DHvwOXzI*2FfCm6uWu1SObVK*2FyBCru7*2Bg4VUHRFJ8wpA*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!CYQycLDRcg!6USsciYJkkN4oDLIiGFkrwHFC-VGOHos5Uq--pZ5q-9_UT00okQpSdJuRcfD9eWEfv6a25M%24&data=02%7C01%7C%7C8113a62584b04389519308d8184bb7bd%7C55a2bc67aec14ad29a9c5b2457b91dcd%7C0%7C0%7C637286060773261624&sdata=YQRj5PR%2Bhra6KrsKcl3mrkhIXjLwUUHDibWEvKmgnOA%3D&reserved=0
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PERGUNTA 03:  

 
 

 

 

ITEM 
ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS 
UM QTDE 

VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

1 
SERVIÇO DE GESTOR DE 

PROJETOS 
HORA 450 

R$       
237,34 

R$   
106.803,00 

2 
SERVIÇO DE CONSULTOR DOS 

PRODUTOS IBM -ECM 
HORA 1000 R$ 184,09 

R$   
184.090,00 

3 
SERVIÇO DE DESENVOLVEDOR 

DOS  
PRODUTOS IBM -ECM 

HORA 1000 R$ 174,97 
R$   

174.970,00 

4 
SERVIÇO TÉCNICO DOS 

PRODUTOS IBM-ECM 
HORA 1000 R$ 171,64 

R$   
171.640,00 

5 
SERVIÇO DE SUPORTE E 

MANUTENÇÃO  DOS PRODUTOS 
IBM -ECM 

HORA 1000 R$ 166,64 
R$   

166.640,00 

6 
SERVIÇO DE TREINAMENTO 
NOS PRODUTOS IBM -ECM 

HORA 200 R$ 174,81 
R$     

34.962,00 

     R$   
839.105,00 

 
A soma do valor máximo do lote difere do valor máximo total dos itens, para efeito de cadastro de proposta 
qual valor deverá ser considerado? 
 

RESPOSTA 03:  

Tendo em vista ser um erro sanável, uma vez que ocorreu na multiplicação, deverá ser considerado o 

valor total de R$ 839.105,00. Os valores unitários ali indicados continuam sem alteração. 
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PERGUNTA 04:  

Do item 
3. DOS PERFIS REQUISITADOS 
3.1 A CONTRATADA deverá apresentar documentos comprobatórios de atendimento da qualificação 
técnica dos profissionais que irão compor a Equipe Técnica para execução das demandas conforme 
descrito no ANEXO II, item 6. 
Do item 
6. Critério de julgamento 
MENOR PREÇO POR LOTE 
a) Finalizada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar no que 
se refere à compatibilidade do preço em relação ao estimado máximo para contratação bem como demais 
requisitos exigidos, e caso compatível, na sequência, verificará a habilitação do licitante conforme 
disposições expressas nesse instrumento convocatório. 
b) A proposta arrematante que, mesmo após o encerramento da fase de lances, ainda assim estiver acima 
do preço máximo estimado no Anexo I, será considerada desclassificada. Além do preço global, os valores 
unitários estabelecidos no Anexo I também deverão ser respeitados. 
c) Para fins de contratações serão considerados preços de cada um dos itens; 
d) As proponentes deverão cotar todos os itens constantes do lote, sob pena de desclassificação. 
e) Declarado arrematante, a proponente deverá, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após o certame, 
apresentar nova proposta atualizada com os valores reduzidos proporcionalmente a todos os itens, ou 
seja, de forma equitativa. Essa redução deverá ocorrer para cada um dos itens e/ou subitens. 
f) A empresa Declarada arrematante, deverá encaminhar no prazo do item f, os documentos 
comprobatórios de atendimento da qualificação técnica dos profissionais que comporão a Equipe Técnica 
para execução das demandas conforme, descrito no item 10. OBSERVAÇÕES A TODOS OS PERFIS, do 
ANEXO I., sob pena de desclassificação. 
Favor esclarecer o prazo para a entrega da documentação que comprova que a empresa possui os perfis 
solicitados para a contratação. 
Entendemos que para a comprovação técnica de habilitação será necessário a apresentação dos 
seguintes documentos solicitados no item 7 e os documentos de habilitação técnica complementares no 
item 4 no prazo de 24horas após a solicitação do pregoeiro nosso entendimento está correto? 
 
 
Requisitos complementares para habilitação 
4.1 Documentos complementares técnicos: 
a) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o nome 
legível da pessoa responsável por sua emissão, o cargo que exerce e assinatura, declarando 
expressamente que a empresa licitante atende ou atendeu a 1.700 (mil e setecentas) horas de 
desenvolvimento de projetos sendo, consultoria, desenvolvimento e implementação dos produtos do 
pacote IBM–ECM que compreendem os produtos IBM Datacap, IBM Filenet Content Manager e IBM 
Enterprise Records e considerando 200 horas para o perfil de gestor de projetos, 500 horas para o perfil 
de consultor, 500 horas para o perfil de desenvolvedor, 400 horas para o perfil de técnico e 100 horas do 
perfil para o serviço de treinamento dos produtos IBM-ECM. 
b) Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o nome 
legível da pessoa responsável por sua emissão, o cargo que exerce e assinatura, declarando 
expressamente que a empresa licitante atende ou atendeu a 500 (quinhentas) horas para o perfil de 
manutenção dos produtos IBM-ECM: IBM Datacap, IBM Filenet Content Manager e IBM Enterprise 
Records 
c) Apresentação de pelo menos 01 (um) profissional certificado nos produtos do pacote IBM-ECM por uma 
entidade certificadora reconhecida pela IBM ou pelo menos possuir badges nesses mesmos produtos. 
A documentação do item a) e b) podem ser apresentadas em um único atestado ou mais de um, desde 
que atinja o total requisitado. Quanto à apresentação de projetos, as quantidades demandadas poderão 
ser apresentadas em até 2 projetos. 
Os Documentos poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada 

do original para conferência pela Comissão de Licitação. 
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RESPOSTA 04:  

Sim, entendemos que a interpretação do item está correta, assim como o prazo informado. 
Ainda, no que se refere a documentação dos perfis solicitados em edital, a empresa deverá atender o 
descrito no item 6 do Anexo II, principalmente no que tange a alínea “f”. 
 
Ainda, na alínea “f” do Item 6 do Anexo II, onde se lê: 
A empresa Declarada arrematante, deverá encaminhar no prazo do item f, os documentos comprobatórios de 
atendimento da qualificação técnica dos profissionais que comporão a Equipe Técnica para execução das demandas 
conforme, descrito no item 10. OBSERVAÇÕES A TODOS OS PERFIS, do ANEXO I., sob pena de desclassificação.  

 
Leia-se: 
A empresa Declarada arrematante, deverá encaminhar no prazo do item “e”, os documentos comprobatórios de 
atendimento da qualificação técnica dos profissionais que comporão a Equipe Técnica para execução das demandas 
conforme, descrito no item 10. OBSERVAÇÕES A TODOS OS PERFIS, do ANEXO I., sob pena de desclassificação.  

 
 
 

Curitiba, 26 de junho de 2020. 

 

 
Atenciosamente, 

 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 
 


