
                                                            
 

 

ESCLARECIMENTOS 02 – 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 - Em relação ao item 6.2.4.1.1., o edital solicita que "...Obs.: Caso a licitante 
não seja a detentora do software, deverá comprovar o vínculo com a subcontratada e apresentar 
atestado de capacidade técnica da mesma".  
Entendemos que a apresentação do Atestado de Capacidade Técnica é da ferramenta e não da 
subcontratada, ou seja, serão aceitos Atestados de clientes no Brasil da empresa licitante que já 
utiliza a plataforma. Nosso entendimento está correto?  
 
Resposta ao questionamento 01 -  A apresentação pela licitante do Atestado de Capacidade Técnica 
é da subcontratada. A licitante ainda deverá apresentar comprovar o seu vínculo com a 
subcontratada.  
 
Questionamento 02 - Em relação ao item 3.2.30 do Termo de Referência, o edital solicita que: 
"Analisar e Propor método de monitoramento e avaliação mais adequado à estrutura e dinâmica 
atual dos CONTRATADAS (se 180º, 360º ou múltiplas fontes) que proporcione a disponibilização de 
indicadores e informações estratégicas para tomada de decisão. 
Entendemos que onde se lê CONTRATADAS, o correto é ler: CONTRATANTE. Nosso entendimento 
está correto?  
 
Resposta ao questionamento 02 -  Sim, está correto. Por se tratar de erro material (digitação), a 
devida correção será registrada em Ata de Sessão da Licitação. 
 
Questionamento 03 -Em relação ao item 3.2.31 do Termo de Referência, o edital solicita que: “A 
CONTRATADA deverá realizar a identificação de avaliados e avaliadores e gerar os formulários de 
avaliação pelas informações obtidas com a importação dos dados do sistema de folha de pagamento 
quando a avaliação for a 180º (avaliação do superior e auto avaliação). Para a avaliação 360º ou de 
múltiplas fontes, a CONTRATADA deverá orientar o Comitê de Apoio à implantação, para conduzir 
junto aos gestores a identificação dos avaliadores”.  
Entendemos que a importação dos dados do sistema da folha de pagamento serão feitas pela 
Contratante que fornecerá dados como: nome, e-mail, função, para a Contratada. A partir desses 
dados, a empresa Contratada irá fazer o cadastramento dos dados no sistema e enviar os 
questionários de avaliação de competência para os colaboradores responder. Nosso entendimento 
está correto? 
 
Resposta ao questionamento 03 -  A carga das informações no software da CONTRATADA será 
realizada por meio de importação de informações advindas do sistema de folha de pagamento dos 
CONTRATANTES. Conforme Anexo I: O sistema deverá possuir capacidade para cadastrar e gerir as 
unidades organizacionais, avaliadores e colaboradores, permitindo a carga de dados do sistema por 



                                                            
meio de importação das informações, que se dará através de arquivo TXT gerado a partir da 
ferramenta FPw Folha de Pagamento utilizada no âmbito do SESI e SENAI DR/TO. 
 
Questionamento 04 -Em relação ao item 3.2.34. do Termo de Referência o edital solicita que:" A 
CONTRATADA deverá disponibilizar formato de importação das informações dos colaboradores 
registradas no sistema de folha de pagamento das Entidades, para serem inseridas no Sistema 
Informatizado (software) a ser contratado”.  
Entendemos que a Contratada deverá disponibilizar um formato (pdf) onde a empresa Contratante 
irá inserir na ficha individual dos colaboradores. Nosso entendimento está correto?  
 
Resposta ao questionamento 04 -Conforme Anexo I: O sistema deverá possuir capacidade para 
cadastrar e gerir as unidades organizacionais, avaliadores e colaboradores, permitindo a carga de 
dados do sistema por meio de importação das informações, que se dará através de arquivo TXT 
gerado a partir da ferramenta FPw Folha de Pagamento utilizada no âmbito do SESI e SENAI DR/TO. 
Inicialmente, importar e exportar dados de/para múltiplos tipos de arquivos, no mínimo, os tipos 
“txt”, “csv” e “xml”.  
A CONTRATADA deverá orientar o gestor do contrato, Unidade de Gestão de Pessoas e Comitê de 
Apoio quanto o formato do arquivo para exportação dos dados que deverão ser fornecidos pelas 
Entidades para exportação (CONTRATANTES) e importação (CONTRATADA) ao sistema 
informatizado.                            

 Palmas, 19 de outubro de 2017. 
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