
                                                   
 

ESCLARECIMENTOS 01 – PREGÃO PRESENCIAL SESI/SENAI -DR/TO Nº 005/2018 
 
            Diante da solicitação de esclarecimentos referente ao Pregão Presencial SESI/SENAI -DR/TO Nº 
005/2018 realizada por licitante, a Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIETO passa a elucidar 
na forma que segue: 
 
 
Questionamento 01: O edital solicita em seu item 8.2.5.5. “Declarações específicas para o item 01 - 
Serviço de Consultoria Especializada em TI” o seguinte: 

 b) Apresentar diploma de Pós graduação stricto sensu em Ciência da Computação, Sistemas 
de Informação ou afins e em Ciência da Computação ou Sistemas de Informação pelo menos 1 
profissional. 

  
A exigência acima solicita do fornecedor que apresente diploma de pós-graduação Stricto Sensu de no 
mínimo um profissional vinculado a empresa. Contudo, o perfil do profissional descrito no item 01 expressa 
que será aceito tanto Stricto Sensu, quanto Latu Sensu. Portanto, considerando que o perfil profissional 
estabelecido no item 01 do edital permite as duas modalidades, logo, entendemos que se apresentarmos 
diploma/certificado do profissional comprovando sua pós-graduação em área de tecnologia da informação 
(Stricto Sensu ou Latu Sensu), logo estaremos atendendo o edital. Nosso entendimento está correto? 
 
Resposta ao questionamento 01: Sim, o entendimento está correto. É necessário apresentar 
diploma/certificado de pós-graduação Strito Sensu ou Lato Sensu nas áreas de Ciência da Computação, 
Sistema da Informação ou afins. Ou seja, apresentando o certificado que seja de um dos tipos acima citados 
o licitante atenderá o Edital. 

 
 
Questionamento 02: O edital solicita no item 8.2.5.4 o seguinte: 
A comprovação de vínculo empregatício poderá ser efetuada por meio de CTPS, Contrato de Trabalho ou 
Contrato Social nos termos da Lei.  
 
Consultamos este estimado órgão se podemos comprovar o vínculo empregatício do profissional com 
outro tipo de documento, tal como documento emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
denominado como GIP/SEFIP (RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO). Será 
aceito este documento afim de comprovar o solicitado no item 8.2.5.4? Nosso entendimento está correto? 

 
Resposta ao questionamento 02: Não, é necessário o cumprimento ipsis litteris do Edital. 
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