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Impugnação 09/06/2014 14:43:44

A empresa Núcleo Z Cursos Técnicos em Informática Ltda. apresenta pedido de impugnação argumentando que: “No Edital
que ora se impugna não foi traçada nenhuma linha acerca da justificativa em se exigir um atestado de capacidade técnica
que comprove que a licitante prestou, satisfatoriamente, fornecimento de tutorial on-line (CAPA) da solução CA Clarity™ PPM
com suporte e manutenção para um ambiente com no mínimo de 35 usuários do Tipo Gerente e Participante/Equipe e
declaração da fabricante, que é uma empresa parceira oficial e autorizada a comercializar os produtos, treinamentos e
serviços.” E ainda pergunta: “Face o objeto de treinamento, qual a motivação para que o conteúdo didático tenha sido
produzido em ferramenta educacional do mesmo fabricante e não em outros padrões ou plataformas como SCORM2 ou o LMS
Moddle, que são alinhados com a política de incentivo ao desenvolvimento de software livre/público do governo?” Concluindo
que: “Ao revés, um licitante que tenha experiência didático pedagógica em realização de cursos na modalidade EaD – Ensino
a Distância em qualquer ferramenta seria uma escolha mais vantajosa ao governo.” Requer que seu pedido de impugnação
seja acatado para que seja procedida sua retificação a fim de excluir o subitem II do item 7.2.2 e revisar as exigências da
alínea B do subitem I do item 7.2.2, sob pena de, em não o fazendo, frustrar o caráter competitivo do certame.
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Resposta 09/06/2014 14:43:44

Para responder ao pedido de impugnação, foi solicitado auxílio ao setor responsável pela elaboração do Termo de Referência,
que assim manifestou: “Respondendo a empresa é necessário ratificar o exposto no Termo de Referência do certame em lide,
esclarecendo o seguinte: A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal tem em seu parque tecnológico a
ferramenta CA Clarity PPM instalada, configurada e em funcionamento para a Gestão Estratégica. Tendo optado por
informatizar primeiro o monitoramento e avaliação do Plano Estratégico, para no segundo momento aplicar esta tecnologia
aos projetos. A ferramenta CA Clarity PPM é originariamente destinada ao gerenciamento de portfólios, programas e projetos.
A gestão estratégica foi customizada utilizando um aplicativo (acelerador) desenvolvido e totalmente integrado a plataforma
do CA Clarity. O sucesso desta experiência confirmou a opção tecnológica da SSPDF por uma ferramenta que integrasse a
estratégia e os projetos, adicionando novos aplicativos integrados. A SSPDF mantém assim a padronização do parque
tecnológico e opta por soluções integradas a ferramenta (CA Clarity PPM), no âmbito da gestão, por trazer benefícios como:
redução do risco de incompatibilidades, inexistência de conflitos de licenças e a possibilidade de interatividade entre os
aplicativos. O objeto do Pregão Eletrônico nº. 42/2013-SSP/DF tem por finalidade configurar e implementar o uso da
ferramenta para o gerenciamento de projetos. Para tanto, optou-se por adquirir mais licenças, contratar treinamentos e
serviços de desenvolvimento. O treinamento na ferramenta foi dividido em duas vertentes: cursos presenciais e a aquisição
de um tutorial on-line. 1. Tutorial on-line A SSPDF ao analisar as soluções de treinamento existentes no mercado verificou
que a solução CA Productivity Accelerator (CAPA) atenderia plenamente aos objetivos institucionais de padronização do
parque tecnológico, integração das soluções de TI, compatibilidade de sistemas sem custos adicionais e fornecimento de
conteúdos pré-definidos. A solução CAPA de treinamento foi escolhida pela SSPDF por ser um aplicativo (acelerador)
integrado ao software CA Clarity PPM. A integração do CAPA com o CA Clarity PPM oferece suporte dentro deste aplicativo. Os
treinamentos desenvolvidos no CAPA são interativos com o CA Clarity PPM permitindo o usuário utilizar a ferramenta (Ex:
criar um projeto) com o tutorial orientando passo a passo a utilização (na tela do CA Clarity PPM). Além disso, a solução CAPA
traz conteúdos de treinamento para o CA Clarity PPM pré-criados facilitando sua customização aos requisitos da SSPDF. Os
conteúdos pré-definidos reduzem o tempo de implantação dos treinamentos agilizando o uso padronizado do gerenciamento
de projetos na Secretaria. As soluções de mercado de outros padrões ou plataformas como SCORM2 ou o LMS Moddle,
embora de boa qualidade, não oferecem a integração e interatividade disponíveis no CAPA. Para gerar os mesmos benefícios
da solução CAPA, outros sistemas, de plataformas diferentes da CA, decorreriam outros projetos com novas aquisições. A
utilização de plataformas diferentes aumenta o risco de incompatibilidades de ordem técnica, o que acarretaria em custos
adicionais para garantir a interoperabilidade dos sistemas. 2. Atestado de Capacidade Técnica Considerando a opção técnica
pelo CAPA, o atestado de capacidade técnica exigido no Edital é condição mínima de garantia de efetividade dos serviços a
serem contratados. A SSPDF precisa assegura-se que a contratada tenha experiência mínima, ou seja o fornecimento de
tutorial on-line (CAPA), de forma satisfatória para um ambiente de no mínimo 35 usuários. A declaração da fabricante
informando que a contratada é uma empresa parceira oficial e autorizada a comercializar os produtos, treinamentos e
serviços, decorre das necessárias licenças de uso do software de edição e de acesso ao tutorial, integrantes do Edital. Caso a
empresa não seja autorizada a comercializar estas licenças e não seja parceira oficial da CA, o acesso as licenças e
treinamentos é obstado.” Quanto às alegações sobre restrição ao Princípio da Competitividade, eis que, conforme
entendimento do e. Tribunal de Contas da União em situações semelhantes, não há que se falar em ofensa ao referido
Princípio no caso em tela. Tais entendimentos encontram sintonia ao que leciona Marçal Justen Filho. Assim posicionou o TCU
nos Acórdãos n° 410/2006 e n° 877/2006: ´7. A Administração tem o dever de se proteger de interessados não capacitados
a prestar o serviço ou realizar a obra objeto da licitação. Por isso, a Lei de Licitações e Contratos prevê a fase de habilitação,
na qual os interessados devem comprovar os requisitos exigidos no edital. Nela, a Administração deve impedir a participação
daqueles sem condições de cumprir o objeto." (Acórdão n° 410/2006, Plenário, rel. Min. Marcos Vinicius Vilaça); "9. Essas
exigências situam-se na órbita da conveniência e da oportunidade de a Administração impor requisitos mínimos para melhor
selecionar os potenciais interessados para futura avença. Ainda que seja de todo impossível à Administração evitar o risco de
o contrato vir a se revelar incapaz tecnicamente de executar a prestação devida, o estabelecimento de certas qualificações
permite a redução desse risco. 10. Dessarte, esse procedimento, quando adotado dentro do princípio da razoabilidade,
encontra amparo no ordenamento jurídico, não configurando restrições ao caráter competitivo do certame licitatório. Com
efeito, mister se faz trazer à baila o Enunciado de Decisão n. 351, desta Corte de Contas: `A proibição de cláusulas ou
condições restritivas do caráter competitivo da licitação não constitui óbice a que a Administração estabeleça os requisitos
mínimos para participação no certame considerados necessários à garantia da execução do contrato, à segurança e perfeição
da obra ou do serviço, à regularidade do fornecimento ou ao atendimento de qualquer outro interesse público,
(fundamentação legal, art. 3o, § 1o, inciso I, Lei n. 8.666/1993)`. (...) (Acórdão n° 877/2006, Plenário, rei. Min. Marcos
Bemquerer)." E assim expõe Marçal Justen Filho, transcrevo: "O disposto não significa, porém, vedação às cláusulas
restritivas da participação. Não impede a previsão de exigências rigorosas nem impossibilita exigências que apenas possam
ser cumpridas por específicas pessoas. Veda-se cláusula desnecessária ou inadequada, cuja previsão seja orientada não a
selecionar a proposta mais vantajosa, mas a beneficiar alguns particulares. Se a restrição for necessária para atender ao
interesse coletivo, nenhuma irregularidade existirá em sua previsão." (Marçal Justen Filho. Coment. 2005, p.63) Quanto aos
quantitativos mínimos exigidos para comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa, o Tribunal de Contas do
Distrito Federal, através da Decisão Normativa nº 02/2013 entende que é admissível, desta forma também não há que se
falar em alteração ou exclusão dos quantitativos fixados no inciso I do item 7.2.2. III – CONCLUSÃO Pelo exposto, este
Pregoeiro DECIDE: 1. CONHECER O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO apresentado pela empresa Núcleo Z Cursos Técnicos em
Informática Ltda., por ser tempestivo e estar de acordo com as condições estabelecidas no edital; 2. NEGAR PROVIMENTO ao
pedido de exclusão do subitem II do item 7.2.2, e da revisão das exigências da alínea “b” do subitem I do item 7.2.2, porque
estes guardam conformidade com a legislação. 3. MANTER a data de abertura do certame.
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Impugnação 25/06/2014 12:12:04

I – DOS FATOS A impugnação, ao Edital do Pregão Eletrônico nº. 42/2013-SSP/DF, apresentada pela empresa Regina Pacheco
e Coelho Consultoria em Informática LTDA (Produtiva TI) argumenta que: “ O instrumento editalício fixou como condição de
habilitação para efeito de qualificação técnica, além do atestado de capacidade, a apresentação de declaração da fabricante
atestando que a licitante é uma empresa parceira oficial e autorizada a comercializar os produtos, treinamentos e serviços
descritos no edital e anexos relativamente ao lote que esteja concorrendo, .......... O documento requerido das licitantes além
de ser desnecessário para plena satisfação do objeto, afronta diretamente o princípio da isonomia, a Lei de Licitações e
Contratos Administrativos (Lei 8.666/93), o Decreto n. 5450/05 e as demais regras aplicáveis ao Pregão e Sistema de
Registro de Preços. ” (grifo nosso) Concluindo que: “...desse modo, que a exigência da declaração da fabricante atestando
que a licitante é uma empresa parceria oficial e autorizada a comercializar os produtos, treinamentos e serviços é
improcedente e contraria as legislações que regem as Licitações no âmbito da Administração Pública. ” A empresa apresenta
ainda a impugnação a alínea a, do item 9.2.2 do Termo de Referência do Edital alegando que: “A exigência de 120hs de
treinamento em curso oficial se destina exclusivamente a limitar a concorrência. ”
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Resposta 25/06/2014 12:12:04

II – ANÁLISE Para responder ao pedido de impugnação, este Pregoeiro recorreu à unidade técnica responsável pela
elaboração do Termo de Referência que assim manifestou: “Respondendo a empresa é necessário ratificar o exposto no
Termo de Referência do certame em lide, esclarecendo o seguinte: A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito
Federal tem em seu parque tecnológico a ferramenta CA Clarity PPM instalada, configurada e em funcionamento para a
Gestão Estratégica. Tendo optado por informatizar primeiro o monitoramento e avaliação do Plano Estratégico, para no
segundo momento aplicar esta tecnologia aos projetos. A ferramenta CA Clarity PPM é originariamente destinada ao
gerenciamento de portfólios, programas e projetos. A gestão estratégica foi customizada utilizando um aplicativo (acelerador)
desenvolvido e totalmente integrado a plataforma do CA Clarity PPM. O sucesso desta experiência confirmou a opção
tecnológica da SSPDF por uma ferramenta que integrasse a estratégia e os projetos, adicionando novos aplicativos
integrados. A SSPDF mantém assim a padronização do parque tecnológico e opta por soluções integradas a ferramenta (CA
Clarity PPM), no âmbito da gestão, por trazer benefícios como: redução do risco de incompatibilidades, inexistência de
conflitos de licenças e a possibilidade de interatividade entre os aplicativos. O objeto do Pregão Eletrônico nº. 42/2013-
SSP/DF tem por finalidade configurar e implementar o uso da ferramenta para o gerenciamento de projetos. Para tanto,
optou-se por adquirir mais licenças, contratar treinamentos e serviços de desenvolvimento. As exigências de qualificação
técnica previstas no certame visam tão somente garantir a efetividade dos serviços a serem contratados. As exigências
impugnadas pela empresa Produtiva TI, dizem respeito a: 1. Declaração da Fabricante A declaração da fabricante informando
que a contratada é uma empresa parceira oficial e autorizada a comercializar os produtos, treinamentos e serviços, decorre
das necessárias licenças de uso da ferramenta, do software de edição e acesso ao tutorial, integrantes do Edital. Caso a
empresa não seja autorizada a comercializar estas licenças e não seja parceira oficial da CA, o acesso as licenças e
treinamentos é obstado. 2. Experiência mínima de 120 horas de Treinamento do Consultor As empresas licitantes não
precisam comprovar esta exigência para participarem do certame. A exigência de experiência mínima de 120 horas de
Treinamento do Consultor é aplicada apenas a contratada, portanto não “se destina exclusivamente a limitar a concorrência. “
A exigência em lide está prevista no inciso II, do art. 30, da Lei nº 8.666/93. E limita-se a comprovação de aptidão para o
desempenho da atividade objeto da licitação explicitando a “qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos”. A SSPDF precisa assegurar-se que a contratada tenha experiência mínima. O profissional da
contratada precisa ser um especialista na ferramenta. A comprovação mínima desta especialização está no treinamento
obtido pelo profissional em 120 horas de treinamento na ferramenta. 9.2.2 Perfil de Consultor/Recurso – Especialista na
Solução .... b) Experiência com carga-horária mínima de 120 horas em treinamentos oficiais do fabricante na solução CA
Clarity™ PPM, cada.” Com essa manifestação e corroborando com a resposta à impugnação apresentada anteriormente,
verifica-se que a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal ampara-se na legislação e na jurisprudência
para exigir requisitos mínimos de habilitação visando apenas assegurar-se de que o objeto, se contratado, será plena e
satisfatoriamente executado. Não merece também prosperar afirmação de que há ilegalidade na exigência de experiência
mínima em treinamentos oficiais, porque essa comprovação acontecerá depois da assinatura do contrato. III – CONCLUSÃO
Pelo exposto, este Pregoeiro DECIDE: 1. CONHECER O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO apresentado pela empresa Regina Pacheco e
Coelho Consultoria em Informática LTDA (Produtiva TI), por ser tempestivo e estar de acordo com as condições estabelecidas
no edital; 2. NEGAR PROVIMENTO ao pedido de exclusão do inciso II do item 7.2.2, e da alínea “b” do item 9.2.2 do Termo de
Referência e seus itens correlatos, porque estes guardam conformidade com a legislação.
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Esclarecimento 25/06/2014 12:13:01

CA Programas de Computador, Participações e Serviços Ltda. (“CA”), inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.469.511/0001-69, pela
presente solicita esclarecimento sobre os seguintes itens: “Com relação ao ITEM 4.2 – Treinamentos Oficiais e Tutorial On-
line, sendo os instrutores destes treinamentos profissionais certificados e aprovados pelo fabricante para ministrar seus
treinamentos, entendemos que os profissionais para a entrega do treinamento oficial do fabricante poderão ser contratados
diretamente ou subcontratados pelo fabricante, nosso entendimento está correto?”
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Resposta 25/06/2014 12:13:01

O entendimento não está correto. O Termo de Referência da licitação, nos itens 10.1 e 10.2, expressa de forma inequívoca a
vedação da subcontratação: “10.1 Os serviços contratados devem ser prestados diretamente por funcionários pertencentes
ao quadro da Contratada. 10.2 A Contratada não poderá subcontratar. Os serviços deverão ser executados por funcionários
da Contratada.” O Edital do Pregão Eletrônico nº 42/2013-SSP ratifica este entendimento no item 13.9, onde veda
expressamente a subcontratação, a saber: “13.9. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do
objeto deste Pregão.”
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Esclarecimento 25/06/2014 12:16:00

CA Programas de Computador, Participações e Serviços Ltda. (“CA”), inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.469.511/0001-69, pela
presente solicita esclarecimento sobre os seguintes itens: Tendo em vista que o que o REGIME DE EXECUÇÃO deste certame
será EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, no entanto o Objeto está fracionado em 3 LOTES, cada qual com seus entregáveis e
para os quais cada um deveria ter seu correspondente TERMO DE ACEITE DEFINITIVO, podemos entender que esse regime
será POR LOTES? Em atenção ao questionamento acima, considerando que cada LOTE poderá ser adjudicado a Proponentes
distintas, entendemos que o item 12 do Edital deve ser revisto para especificar os TERMOS DE ACEITE DEFINITIVOS de
forma INDEPENDENTE, bem como os atestes das Notas Fiscais e respectivos pagamentos de cada Proponente contemplada
com um determinado LOTE deverão ser INDEPENDENTES. Está correto este entendimento? No que tange ao item 14 –
PROPRIEDADE INTELECTUAL do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, subitens 14.1, 14.2 e 14.3, considerando que o OBJETO
do edital é a aquisição de licenças perpétuas, treinamentos oficiais e tutorial on line e demais serviços, conforme
especificados para os LOTES 01, 02 e 03, INEXISTE prestação de serviços de desenvolvimento de produtos ou funcionalidades
que sejam apropriáveis por direitos intelectuais à Contratante, sendo certo que os resultados gerados com base no uso dos
produtos fornecidos ou serviços contendo informações exclusivas da Contratante serão de sua propriedade. Assim sendo,
entendemos que os itens mencionados dizem respeito tão somente aos resultados gerados na forma aqui apresentada. Está
correto este entendimento? Com relação ao item 12.1 do Edital quanto à instalação e configuração, entendemos que para
essas atividades serão consumidas as UCDs contratadas no LOTE 03 de implementação evolutiva e operação assistida. Está
correto nosso entendimento?
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Resposta 25/06/2014 12:16:00

RESPOSTA: Sim, conforme descrito no Edital e seus anexos. A lei define que o regime de empreitada por preço global é
quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total, assim o entendimento é de que cada lote será
executado por preço certo e total. RESPOSTA: Não há necessidade de retificação do Edital, pois para cada lote está prevista
uma minuta de contrato distinta e especificada segundo a característica do objeto contratado. RESPOSTA: O entendimento
relatado pela CA vale para os Lotes 1 e 2. No Lote 3 existe sim a prestação de serviços de desenvolvimento de produtos ou
funcionalidades, que podem ser apropriáveis por direitos intelectuais à Contratante, sendo aplicável o item 14, do Termo de
Referência. RESPOSTA: Não está correto o entendimento da CA. Na instalação e configuração das licenças do Lote 1 não
serão consumidas UCDs contratadas no Lote 3. Os lotes terão contratos distintos e independentes, conforme se vê nas
minutas de contratos anexas ao Edital do certame.
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Esclarecimento 25/06/2014 12:16:35

CA Programas de Computador, Participações e Serviços Ltda. (“CA”), inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.469.511/0001-69, pela
presente solicita esclarecimento sobre os seguintes itens: Sobre o item 12.2, inciso II do Edital, entendemos que entre o
término do serviço, com aceite provisório em 5 dias e o aceite definitivo, com prazo de 60 dias, podem ocorrer variações no
ambiente da Contratante alterando as configurações executadas, prejudicando, assim a emissão do aceite definitivo.
Solicitamos a redução do período até a emissão do aceite definitivo para até 10 dias contados a partir da emissão do aceite
provisório.
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Resposta 25/06/2014 12:16:35

Solicitação negada de redução do prazo de aceito definitivo de até 60 para até 10 dias. O prazo estipulado atende os
requisitos legais e visa verificar os produtos e serviços entregues. O prazo em questão é máximo (60 dias), podendo ser
efetuado o aceito definitivo em prazo inferior, a critério da contratante.
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Esclarecimento 25/06/2014 12:17:24

Mais 2x LTDA Após análise do referido Edital e anexos, solicitamos o questionamento abaixo: “Com relação ao ITEM 4.2 –
Treinamentos Oficiais e Tutorial On-line, sendo os instrutores destes treinamentos profissionais certificados e aprovados pelo
fabricante para ministrar seus treinamentos, entendemos que os profissionais para a entrega do treinamento oficial do
fabricante poderão ser contratados diretamente ou subcontratados pelo fabricante, nosso entendimento está correto?”
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Resposta 25/06/2014 12:17:24

O entendimento não está correto. O Termo de Referência da licitação, nos itens 10.1 e 10.2, expressa de forma inequívoca a
vedação da subcontratação: “10.1 Os serviços contratados devem ser prestados diretamente por funcionários pertencentes
ao quadro da Contratada. 10.2 A Contratada não poderá subcontratar. Os serviços deverão ser executados por funcionários
da Contratada.” O Edital do Pregão Eletrônico nº 42/2013-SSP ratifica este entendimento no item 13.9, onde veda
expressamente a subcontratação, a saber: “13.9. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do
objeto deste Pregão.”
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Esclarecimento 07/07/2014 18:18:37

CA Programas de Computador, Participações e Serviços Ltda. (“CA”), inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.469.511/0001-69, pela
presente solicita esclarecimento sobre os seguintes itens: 1. As novas licenças objeto da aquisição do Lote 1 – Licenças
Perpétuas da solução CA Clarity PPM, serão utilizadas no servidor CA Clarity PPM atual da SSP-DF? a. Em caso positivo, a
comprovação da entrega das licenças não se faz através de instalações, mas sim, pelo contrato que descreve o direito de uso
pela quantidade de usuários contratados. Está correto nosso entendimento? b. Em caso negativo, para a comprovação da
entrega das licenças, e utilização da solução, será necessária a instalação básica de um servidor que consiste em: i.
Instalação do Software CA Clarity PPM; ii. Instalação dos Aceleradores: PMO Accelerator e Clarity Content Pack Está correto
nosso entendimento?
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Resposta 07/07/2014 18:18:37

O entendimento está correto
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Ágila Tecnologia da Informação LTDA. Edital Item 2.5: Validade do Registro de Preços Pergunta: Qual o prazo para publicação
do resultado no DODF? No item 7.2.3 (II) Apresentação do Balanço Patrimonial: Pede-se a apresentação das demonstrações
contábeis no prazo de 3 dias uteis. Como temos cadastrado no site comprasnet.gov nossa qualificação econômica financeira
cuja validade é para 30/06/2014. Pergunta: A qualificação econômica financeira cadastrada no site comprasnet.gov.br com
validade até 30/06/14 substitui a apresentação das demonstrações contábeis exigidas no edital? No item 10.6 – “O Contrato
celebrado com prazo de vigência superior a doze meses poderá ter seus valores, anualmente, reajustados por índice adotado
em lei, ou na falta de previsão específica, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. Devendo a contratada para
tanto, apresentar Planilha de Custos e Formação de Preços, com demonstração analítica que deverá retratar a variação
efetiva do custo de produção.” Como o edital prevê validade para 12 meses: Pergunta 1: Esta clausula se aplica a este
processo? Pergunta 2: Se for de interesse das partes renovar ou fazer uma aditamento para o contrato será exigida a
abertura de custos? Pergunta 3 : Se a variação efetiva do custo de produção for superior ao INPC, esta variação será utilizada
para reajustar o contrato? Termo de Referencia Item 10 Item 10.15 “Fornecer à SSP/DF relação nominal dos empregados
designados para a execução dos serviços” Pergunta: Quando deverá ser fornecido a relação nominal dos empregados
alocados para a execução dos serviços? 10.21 Durante a vigência do contrato a Contratada prestará atendimento aos
problemas dos serviços por ela prestados e cumprirá o tempo de atendimento inicial de acordo com os níveis de criticidades e
os tempos abaixo definidos: Pergunta 1: No Nível de Criticidade “Alta” o que significa no entendimento da SSP/DF uma
“função importante”. O que pode ser considerado uma “informações incorretas”. Exemplos: Pergunta 2 – Quais são as
“funções não críticas” mencionadas no Nível de Criticidade “Média”
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Resposta 08/07/2014 08:36:47

Item 2.5: O resultado da licitação será publicado em até 72 horas após a homologação do certame. Item 7.2.3 (II): Sim.
Item 10.6: Pergunta 1: Sim. Apenas para o lote 3 do certame. Pergunte 2: Não. Só e aplicável para analisar reajustamento
de preços Pergunta 3: Sim. Mediante solicitação da contratada e aprovação pela Administração, desde que devidamente
comprovada a variação dos custos e somente para o lote 3 do certame. Item 10.15: A relação nominal dos empregados
designados para a execução dos serviços deverá ser fornecida após a assinatura do contrato e antes do início da execução
dos serviços. Item 10.21: Função importante é aquela ligada diretamente aos interesses da SSPDF, na aquisição da
ferramenta CA Clarity PPM, como por exemplo: Gestão dos projetos, gestão estratégica, etc A expressão “Informações
incorretas” é auto explicativa, mas a título de exemplo podemos citar: Relatórios com dados incorretos, Gráficos com análises
divergentes dos dados de origem, etc. Funções não críticas são aquelas que indiretamente estão ligadas aos interesses da
SSPDF, na aquisição da ferramenta CA Clarity PPM. Ex: Gestão do conhecimento. Item 19/20: Não a contradição nos itens
citados. O prazo de 5 dias diz respeito ao recebimento provisório e o prazo de 60 dias diz respeito ao recebimento definitivo,
de que trata a Lei 8.666/93 e está detalhada no item 12.2 do Edital: “12.2. Serão recebidos os materiais e os serviços: I –
provisoriamente, em até 5 (cinco) dias úteis contados data da entrega dos bens constantes do LOTE 1 e dos serviços
referentes aos LOTES 2 e 3, mediante termo circunstanciado para efeito de posterior verificação da conformidade do material
com a especificação; II – definitivamente, em até 60 (sessenta) dias contados da data do recebimento provisório, mediante
termo circunstanciado, após verificar que os materiais e os serviços entregues possuem todas as características consignadas
neste edital, no que tange a quantidade solicitada e qualidade do produto especificada no Edital.
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Esclarecimento 08/07/2014 08:37:50

Ágila Tecnologia da Informação Ltda. Observamos que os preços de referência informados no Anexo I do Termo de Referência
encontram-se em desacordo com os preços praticados atualmente pelo fornecedor. Aparentemente houve alguma confusão
na elaboração da tabela, pois os preços estão muito diferentes dos praticados. Como devemos proceder?
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Quanto à aparente confusão alegada na elaboração da tabela, informo que os preços constantes do anexo do edital foram
apurados por meio da média de três preços apresentados por empresas parceiras da fabricante da solução e mais um preço
praticado por órgãos da Administração Pública. Não temos nenhuma sugestão acerca dos procedimentos a serem adotados
por essa empresa, uma vez que ao Pregoeiro cabe responder os esclarecimentos e as impugnações do edital.
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Esclarecimento 10/09/2014 16:31:46

CA Programas de Computador, Participações e Serviços Ltda. (“CA”), encaminha os seguintes pedidos de esclarecimento:
“Com relação ao SUBITEM 12.2 DO ITEM 12 DO EDITAL , entendemos que o termo de aceite PROVISÓRIO do LOTE 2,
referente aos treinamentos do CA Productivity Accelerator for CA Clarity (CAPA), será emitido em até 5 (cinco) dias úteis
contados após a disponibilização dos links para download das licenças para uso do CAPA. Nosso entendimento está correto?”
“Ainda sobre este item, entendemos que o termo de aceite DEFINITIVO será emitido em até 60 (sessenta) dias úteis
contados a partir da data de emissão do termo de aceite PROVISÓRIO, após verificação da conformidade das licenças do
produto CAPA pelo próprio CONTRATANTE. Este entendimento está correto?”
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RESPOSTA PARA AS PERGUNTAS: O entendimento da empresa NÃO está correto
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