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 Brasília, 27 de julho de 2012. 
 
ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS QUANTO AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2012. 
 
Prezados Senhores, 
 
Conforme Edital 04/2012, junto à área de interesse ao serviço presto-me a esclarecer 
duvidas enviado pelo licitante: VALID SOL E SERV DE SEG EM MEIOS DE PAGTO E 
IDENTIF SA. inscrita no CNPJ: 33.113.309/0001-47. 
 
 
QUESTIONAMENTO: 
 

 

Item 2.1.2.2 

Pergunta: Entendemos que o serviço de digitação dos dados biográficos com o 
respectivo apoio da ferramenta de software especializada, em tempo de captura de 
dados e imagens é de responsabilidade da contratada. Esta correto nosso 
entendimento? 
 
RESPOSTA: 
O entendimento está correto. 

 

Item  2.1.2.11.6.10. 01 (uma) Maleta ou mochila apropriada para o 
acondicionamento dos equipamentos. 

Pergunta: Solicitamos esclarecimento sobre o motivo e necessidade de mochila de 
acondicionamento. 
 
RESPOSTA: 
Este subitem 2.1.2.11.6.10 não será necessário e está fora do escopo das 
responsabilidades da contratada. 

 

Item 2.1.2.11.7. 

Pergunta: Entendemos que a ferramenta de software de captura de dados e imagem 
deverá possuir acesso controlado com o devido preenchimento de usuário e senha a fim 
de responsabilizar o operador no processo de captura e manutenção dos dados 
capturados. Está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA: 
O entendimento está correto. 

 

Item 3.7 

Pergunta: Observado a não permissão de formação de consórcio, entendemos que será 
permitida a subcontratação de parte do escopo de fornecimento. Está correto nosso 
entendimento? 
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RESPOSTA: 
Sim, será permitida subcontratação de parte do fornecimento. 
 
 

Item 4 

Pergunta: Entendemos que segundo a composição física do cartão especificado, é 
obrigatória a emissão e personalização física do cartão com os dados do usuário do 
cartão através do processo de gravação à laser. Está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA: 
O entendimento está correto, Laser engraving. 

 

Item 7.3.1. 

Pergunta: Qual é o prazo estabelecido? 10 dias ou 20 dias? 
 
RESPOSTA: 
O prazo estabelecido é de 10 dias. 
 

Item 9.26. 

Pergunta: Qual é o prazo estabelecido? 10 dias ou 20 dias? 
 
RESPOSTA: 
O prazo estabelecido é de 10 dias. 
 

Item 9.2.3.2 

Pergunta: Não encontramos o item 9.2.2.6 referenciado nesse item. Entendemos ser 
necessário a publicação de uma errata do referido edital, corrigindo o problema. Nosso 
entendimento esta correto ? 
 
RESPOSTA: 
Trata-se de erro material, onde lê-se item 9.2.2.6, leia-se 9.2.3.1. 
 

Item ANEXO II - PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO 

 Considerando que o preço desta licitação será avaliado segundo o critério de menor 
valor global; 

 Considerando que no item 3 descrito desta forma: “03 - Emissão de 101.500 
certificados digitais nos primeiros 12 meses + Renovação automática anual de 
286.500 certificados digitais no decorrer dos demais 36 meses.”, e quantidade = 
388.000, trata claramente dois serviços e quantidades distintos, um deles sendo a 
emissão do certificado, e outro sendo a renovação do certificado; 

 Considerando que a soma de 101.500 + 286.500 totalizando 388.000 não representa 
a soma de um mesmo serviço, e por isso um único valor unitário não representaria o 
preço adequado dos serviços requeridos; 

Pergunta-se: Entendemos que a proponente possa escolher entre duas das opções 
sugeridas abaixo para o preenchimento do preço unitário do item 3: 
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1. Preencher os preços unitários separadamente dentro do quadro do valor unitário 
indicado, respeitando-se as quantidades apontadas e sem nenhum prejuízo ao 
valor global ora ofertado, sendo o resultado da soma e multiplicação separada de 
cada serviço; e não preencher o Valor Global Total do projeto dividido por 
101.500 = VALOR FINAL UNITÁRIO POR DOCUMENTO, preenchendo apenas o 
VALOR GLOBAL TOTAL; 

2. Não preencher o valor no quadro do preço unitário do item 3 e nem Valor Global 
Total do projeto dividido por 101.500 = VALOR FINAL UNITÁRIO POR 
DOCUMENTO, preenchendo apenas o VALOR GLOBAL TOTAL, sem prejuízo ao 
escopo e ao valor global do escopo requerido; 

 

Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA: 
As licitantes deverão ter por correta a seguinte planilha de formação de preço: 

Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
Telefone/Fax/Email: 

 
ITEM 

Subitem 
 

Unidade 

Quantid
ade  

Valor Unitário Valor Global 

01 

Prestação de serviço de emissão de 
documento profissional, bem como a 
personalização, digitalização e 
transmissão de dados e imagens, 
armazenamento em base de dados 
centralizada, suporte e manutenção 
das ferramentas de hardware e 
software, bem como gestão, controle, 
treinamento e entrega dos referidos 
documentos confeccionados numa 
central segura de emissão, com o 
devido atendimento do contratante 
via central de helpdesk, em 
conformidade com o Edital e Anexos. 

101.500   

02 

Prestação de serviços de captura de 
dados biográficos e biométricos, 
digitalização e transmissão de dados 
e imagens, instalação, suporte e 
manutenção das ferramentas de 
hardware e software, bem como 
gestão, controle, treinamento e 
entrega de Cartões de Identidade 

01 
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Profissional, com o devido 
atendimento do contratante via 
central de helpdesk no período de 90 
dias, em conformidade com o Edital e 
Anexos. 

03.1 
Emissão de 101.500 certificados 
digitais nos primeiros 12 meses. 

101.500   

03.2 
Renovação anual de 286.500 
certificados digitais no decorrer dos 
demais 36 meses. 

286.500   

VALOR FINAL DO PROJETO: 

Valor global do projeto: 
Valor Global do item 01 + 
Valor Global do item 02 + 
Valor Global do item 03 = 
VALOR GLOBAL TOTAL 

  

OBSERVAÇÕES 
 

1ª - A PROPOSTA DE PREÇOS deverá: 
- ser digitada, sem emendas e rasuras; 
- conter os preços em algarismos e por extenso, por 
unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos 
federais, estaduais e municipais, descontos especiais; 
- ser datada e assinada pelo responsável legal. 

2ª - O Proponente se obrigará a cumprir os termos 
contidos na proposta de preços. 

 

Vigência: Até 48 (quarenta e oito) meses 
Validade da Proposta de Preços (preços 
válidos por 60 dias). 
Local de execução: conforme descrição 
técnica anexa. 
 
 
 

A proponente compromete, pelos preços assinalados 
neste formulário, obedecendo rigorosamente às condições 
estipuladas constantes do documento técnico anexo. 

CARIMBO DA EMPRESA 
PROPONENTE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Item 2.1.2.10.1. O volume de malote a ser contratado e a ser postado para o interior de 
cada estado pela CONTRATADA obedecerá a proporção de no máximo o total de 
documentos emitidos para os arquitetos e urbanistas do interior de cada estado; 
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Pergunta: Qual é o volume dos documentos a serem enviados para o interior de cada 
estado ? Ou Qual é a proporção deste volume em relação ao todo informado de 101.500 
? 
 
RESPOSTA: 
O volume total dos documentos a serem enviados para o interior de cada estado: 47.705  
A proporção deste volume em relação ao todo informado de 101.500: 47% 
 
_______________________________________________________________________
____ 
Item 2.1.2.10 

 
Pergunta: Entendemos que os quadros vazios na coluna FREQUÊNCIA será de 
responsabilidade da CAU. Nosso entendimento está correto ?   
 
RESPOSTA: 
O entendimento está correto. 
_______________________________________________________________________
____ 
Item 9.2.4. RELATIVAMENTE A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
_______________________________________________________________________
____ 
 
Pergunta: Em se tratando de um escopo com vários aspectos técnicos especializados, 
que naturalmente exigirão significativa qualidade na execução dos serviços, sugerimos 
que o contratante seja mais exigente e específico na qualificação técnica, abordando os 
assuntos como qualificação profissional mínima comprovada, volumes mínimos que 
atendam os requisitos do contratante, características técnicas pontuais, etc, cuja 
descrição evite termos como “pertinentes” a fim de evitar interpretações diferenciadas e 
consequentes adiamentos decorrentes de questões jurídicas não interessantes a 
nenhum processo licitatório; 
 

 
RESPOSTA: 
O texto está de acordo com o art. 30, II, da Lei nº 8.666/1993. 
 

Item 4.1.4. e 4.2.2 
_______________________________________________________________________
___ 
 
Pergunta: A personalização requerida utilizará o processo de “laser engraving”, 
tecnologia atual usada para gravação de cartões em policarbonato que realiza 
impressão da foto em Preto e branco nas camadas internas da composição física do 
cartão. Entendemos que o cartão apresentado no item 4.2.2. apresenta foto colorida, o 
que não deverá ser o padrão de entrega dos documentos. Nosso entendimento está 
correto? 
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RESPOSTA: 
A CONTRATADA deverá realizar personalização e acabamento, com a impressão a 
laser. O layout e demais características técnicas do arquivo magnético com os dados 
pessoais serão tratados entre as equipes técnicas da CONTRATADA e do CAU/BR em 
tempo de assinatura do contrato conforme item 
 


