CE N° SENAI/GEA 83655/17
Florianópolis, 20 de novembro de 2017.
Aos Participantes
Pregão Presencial 180/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução composta de
softwares e tecnologias integradas denominada neste documento como Suíte, a qual deverá
ser fornecida na modalidade de software como serviço (Software as a Service – SaaS), sendo
a instalação e hospedagem na infraestrutura das Entidades Licitantes para:
1.1.1. Gerenciamento do ciclo de vida de informações não estruturadas da FIESC e suas
Entidades (ECM- Enterprise Content Management) e Assinatura Digital de documentos
eletrônicos em conformidade com a ICP-Brasil;
1.1.2. Gestão de processos de negócios (BPM - Bussines Process Management);
1.1.3. Gestão de notas fiscais eletrônicas de produto (NFe) integrada a SEFAZ Nacional.
Assunto: Esclarecimento 04
Prezados Senhores,
Reportamo-nos ao Edital de Licitação – Pregão Presencial 180/2017, para informar o seguinte
esclarecimento:
Pergunta 1:
O horário de abertura dos envelopes na sede da FIESC será às 09:30hs ou 14:00hs? Nossa
dúvida surgiu devido a informações distintas nas páginas 01 e 03 do edital.
Resposta1:
Conforme já explicado no Errata 01, o horário da abertura será às 9h30min.
Pergunta 2:
Com relação a certificação Microsoft Server gostaríamos de esclarecer se o profissional
necessariamente precisa fazer parte do quadro ou poderá ser um consultor técnico com
contrato de prestação de serviço firmado com o fabricante?
Resposta2: Para comprovação do requisito 5.4.4 (pagina 30 do Edital) será aceito como
comprovação caso o profissional seja prestador de serviço (PJ: Pessoa Jurídica), a
apresentação de documento (s) que comprove o vinculo com o fornecedor, a exemplo do
contrato de prestação de serviços
Salientamos que o Edital e seus Anexos, bem como suas retificações e esclarecimentos estão
disponíveis no Portal dos Fornecedores do SENAI e do SESI, seção “licitações”, sendo de
responsabilidade das licitantes o acompanhamento, no mesmo endereço, de alterações que
porventura ocorram. A Abertura ocorrerá no dia 23/11/2017 às 9h30min na sede da FIESC.

Rafael Medeiros de Azevedo
Comissão Permanente de Licitação
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