
Seguem questionamentos de empresa interessada em participar do 
certame: 
 
Abre Aspas 
 
1) Podemos interpretar que os valores descritos nos itens 2.1.1., 2.1.2. e 2.1.3. que 
transcrevemos abaixo: 
  
"2. DOS VALORES ESTIMADOS 
 
2.1. O valor global desta licitação foi estimado em R$ 974.920,00 obedecendo o que 
segue, conforme os subitens 1.1, 1.2 e 1.3 do Edital: 
2.1.1. R$ 45.000,00 para o item 1.1; 
2.1.2. R$ 649.920,00 para o item 1.2; 
2.1.3. R$ 280.000,00 para o item 1.3." 
  
se referem respectivamente aos itens 1) Instalação e migração dos dados dos 
sistemas atuais, 2) Prestação de serviços contínuos de hospedagem de suporte e 
manutenção 3) Prestação de Serviços presenciais nas sedes dos Contratantes da 
proposta comercial e não dos itens 1.1, 1.2 e 1.3 do Objeto. 
  
2) Solicitamos informar a quantidade de Contratantes da tabela "3 - Prestações de 
serviços presenciais nas sedes dos Contratantes" tanto no "Anexo II - Modelo de 
Proposta" quanto no "Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preços", que 
encontra-se como "XX". Sem esta informação não será possível a formação dos 
preços. 
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Em resposta às dúvidas suscitadas, solicitamos considerar as adequações 

que seguem: 

 

a) Substituir a numeração do edital Item 2 para a forma que segue: 

 

2.3 Integram o presente edital, os seguintes anexos: 

 
ANEXO I  -  Termo de Referência 
ANEXO II -  Modelo de Proposta Comercial 
ANEXO III - Ata de Registro de Preços 
ANEXO IV - Minuta de Contrato  
ANEXO V -  Modelo de Declaração – Subitem 11.3 do Edital 
ANEXO VI - Modelo de Declaração – Subitem 11.4 do Edital 
 
2.4.  Na hipótese de haver diferença entre a descrição registrada no Sistema 
Comprasnet (www.comprasnet.gov.br) e as especificações constantes no ANEXO I 
deste Edital, deverá ser considerada a do Edital. 
 
b) Além da nova formatação da numeração do item 2 do edital, a 
descrição da composição dos valores da proposta, nos subitens 2.5 e 2.6, 



passa a conter a seguinte redação: 
 
2.5 DOS VALORES ESTIMADOS 
 
2.5.1. O valor global desta licitação foi estimado em R$ 974.920,00 obedecendo o 
que segue: 

2.5.2.    R$ 45.000,00 para o item  1 – Dos Valores - Proposta Comercial - 
Anexo II do Edital 

2.5.3.     R$ 649.920,00 para o item 2 – Dos Valores – Proposta Comercial – 
Anexo II do Edital; 

2.5.4.     R$ 280.000,00 para o item 3 – Dos Valores – Proposta Comercial - 
Anexo II do Edital. 

2.6. Os valores descritos nos subitens 2.5.2 e 2.5.3, DOS VALORES ESTIMADOS, 
serão registrados na Ata de Registro de Preços em observância à proposta comercial 
apresentada pela empresa vencedora do Pregão, salientando, que somente 
estes serão objetos de contratação integral pelos Conselhos (Federal e 
Regionais). O valor total referente ao subitem 2.5.4 será registrado na Ata do SRP, 
ressaltando, contudo, que será objeto de contrato o valor registrado da hora de 
treinamento para fins de utilização conforme demanda dos Contratantes, em 
atendimento ao subitem 8.2.1., do Termo de Referência. 
 
c) Considerar nas Tabelas constantes da Proposta Comercial – Anexo II 
do Edital e na Ata de Registro de Preços, Anexo III do Edital, como 25 a 
Quantidade de Contratantes para os serviços descritos no item 3 para 
ambos os anexos. 
 

d)    Ficam mantidos os demais termos do Edital. 
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3. Prestação de Serviços presenciais nas sedes dos Contratantes 

Item 
Valor 

Unitário da 
hora 

Quantidade 
de horas por 
Contratante 

Valor Total 
por 

Contratante 

Quantidade 
de 

Contratantes 

Valor total 
para todos os 
Contratantes 

1. Banco de horas 

para a prestação de 

serviços 

presenciais nas 

sedes dos 

Contratantes 

(treinamento e 

operação 

assistida), em 

conformidade com 

o item 8.2.1, do 

Termo de 

Referência. 

R$ 40 horas R$ 25 R$ 

Total 3 R$ 
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Considerando que as informações prestadas não alteram a formulação da Proposta, 
fica mantida a data da licitação para o dia 15/08/2017, às 10:00 (horário de Brasília).  
 
Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2017. 
 
                Robson Lima  
                  Pregoeiro 
 
 


