
                                                            
 

 

ESCLARECIMENTOS 01 – PREGÃO PRESENCIAL SESI/SENAI -DR/TO Nº 008/2017 

 

 

            Diante da solicitação de esclarecimentos referente ao Pregão Presencial SESI/SENAI -DR/TO 

Nº 008/2017 realizada por licitante, a Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIETO passa a 

elucidar na forma que segue: 

 
Questionamento 01 - No item 3.4.5 do Anexo I – Termo de Referência do edital diz: “A CONTRATADA 
deverá possuir depósito de seu código-fonte junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - 
INPI e exclusividade de sua representação, revenda e distribuição em todo o território nacional, 
conforme certificação da Associação Brasileira das Empresas de Software - ABES, devendo ainda ter 
registro junto a ABES”.  
Nesse caso, entendemos que tal comprovação se dará em 5 (cinco) dias, nos termos do item 3.9.1 
do Anexo I e, visto isso, não existe a necessidade da juntada preliminar no Envelope 02 - Habilitação. 
Está correto nosso entendimento? 

Resposta ao questionamento 01: Referente aos questionamentos acima, conforme Item 3.9.1 A 
CONTRATADA deverá comprovar em 5 (cinco) dias a aderência do produto às exigências deste termo 
de referência em diligência posterior à sessão de licitação. Não havendo a comprovação da 
aderência, será convocada a próxima empresa de acordo com a ordem de classificação.  

Questionamento 02 - No item 3.9.2 do Anexo I diz: “A comprovação de cada funcionalidade se dará 
através da instalação da ferramenta no ambiente de teste da área de TI do SESIDR/TO e SENAI-
DR/TO, na SEDE em Palmas-TO”.  
Nesse caso, questionamos se a preparação de base demonstrativa do software a ser ofertado pela 
licitante, com a inclusão dos itens exigidos no Anexo I, para a instrumentalização do processo de 
Mapeamento e Avaliação das Competências e de Desempenho no DataCenter da licitante, com o 
cumprimento dos requisitos exigíveis de segurança e confidencialidade e, a devida liberação do link 
de acesso aos profissionais da área de TI que avaliarão a aderência do software em relação as 
exigências do Termo de Referência são suficientes para o cumprimento do quanto exigido no item 
3.9.2, ou seja, liberação do sistema para avaliação de suas funcionalidades. Nosso entendimento 
está correto?  

Resposta ao questionamento 02: Referente ao questionamento acima, a liberação do sistema com 
o cumprimento dos requisitos exigíveis de segurança e confidencialidade são suficientes para o 
cumprimento do item 3.9.2 uma vez que a vencedora deverá comprovar cada funcionalidade do 
sistema especificado no edital.  

Questionamento 03 - Por fim, o item 19.3 do Anexo I diz: “A licitante vencedora deverá apresentar, 
no ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO, equipe técnica mínima conforme disposto a seguir: a) 01 
(um) Diretor Executivo; b) 01 (um) Diretor Técnico de Gestão de Pessoas; c) 01 (um) Diretor de 
Operações e TI”.  
Nesse caso, baseado na exigência de qualificação técnica do edital, item 6.2.4 e, especificamente, 
em seu item 6.2.4.2, o qual detalha os documentos de formação acadêmica dos integrantes da 



                                                            
equipe técnica mínima, sendo eles o Diretor Executivo; Diretor Técnico de Gestão de Pessoas e; 
Diretor de Operações e TI, devemos entender que para cada um desses membros, no mínimo, deve-
se juntar o certificado/diploma de Graduação e o cumprimento, ao menos de um dos integrantes, 
das demais exigências. Nosso entendimento está correto?  
 
Resposta ao questionamento 03: Referente ao questionamento acima, a documentação 
comprobatória de formação acadêmica e capacidade técnica para atendimento ao objeto será 
necessária no ato da habilitação das propostas (qualificação técnica), conforme itens 6.2.4.2. e 
6.2.4.3.  
No ato da assinatura do contrato não será necessária a comprovação novamente, apenas a 
apresentação nominal dos integrantes que comporão a equipe técnica e suas respectivas funções 
na execução do projeto (Diretor Executivo; Diretor Técnico de Gestão de Pessoas; Diretor de 
Operações e TI, conforme item 19.3), a quem o SESI/SENAI-DR/TO deverá se reportar. 

                            

 Palmas, 19 de outubro de 2017. 
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