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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: Soluti soluções em negócios inteligentes Ltda. inscrita no 
CNPJ: 09.461.647/0001-95. 
 
 
QUESTIONAMENTO: 
 
1) no anexo II - Planilha de Formação de Preço existe a identificação de 03 lotes 
distintos, inclusive quanto à natureza do serviço a ser prestado. A empresa interessada 
pode oferecer proposta apenas para um dos lotes individualizados? 

RESPOSTA: 

Conforme descrito no itens 2.2 e 8.1 do edital, o tipo de licitação adotado para fins 
de julgamento das propostas será o de menor preço global, portanto, não serão 
permitidas propostas para lotes individualizados. 

  

2) o Edital e o Termo de Referência faz distinção entre "esforço de cadastramento" e 
"operação do dia a dia", contudo não especifica quais são as atividades pertinentes a 
uma nem a outra. A pregoeira poderia especificar quais são as atividades restritivas de 
cada uma? 

RESPOSTA: 

As atividades pertinentes ao “esforço de cadastramento” e "operação do dia a 
dia", estão descritas no item 2 do Termo de Referência.  

3) Está estabelecido no item "2.1.2.1. O serviço de captura de dados e imagens no dia a 
dia, após o esforço de cadastramento, será operado pela CONTRATANTE, seja nas 
capitais ou no interior dos estados;" Em contrapartida, está estabelecido no item 
"2.1.2.1.1.  As quantidades de estações de captura a serem fornecidos pela 
CONTRATADA estão descritos na TABELA 1: Local-Unidade da Federação x Estações 
de captura para uso no dia-a-dia.". Contudo, não ficou esclarecido se as estações de 
captura serão as mesma tanto para a operação do dia a dia, quanto para o esforço de 
cadastramento. E ainda, não ficou esclarecida a forma de remuneração para uma e 
outra atividade. Essa dúvida se intensifica quando analisamos o Anexo II, que essa 
distinção não faz parte da formação do preço. A alocação de mão de obra para o interior 
será responsabilidade da contratante? 

RESPOSTA: 
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RESPOSTA: 

Ficará a critério da CONTRATADA, definir a quantidade de equipamentos 
necessários para atender o esforço de cadastramento, conforme item 2.1.1.2.6 e 
subitens, de forma a atender satisfatoriamente o prazo exigido no item 2.1.1.2.3 do 
termo de referencia.  
Com relação à operação do dia-a-dia, o fornecimento de equipamentos deve seguir 
o item 2.1.2.1.1 
A remuneração para estas atividades deve ser considerada dentro do item 02 do 
Anexo II do edital (Planilha de Formação de Preço). 
Em relação à alocação de mão de obra para o interior, a mesma esta descrita no 
item 2.1.1.2.1.  
 
4) No custo da instalação das estações de captura de dados e imagens deverá constar o 
custo de locação de local e mobiliário? Essa estrutura será bancada pela contratante, ao 
oferecer a sede do CAU nas regiões indicadas? Ou a licitante vencedora terá que arcar 
com os custos de locação de imóvel? 

RESPOSTA: 

Todas as despesas relacionadas com a infraestrutura necessária para ativação 
das estações de captura do item 2.1.2.11.correrão por conta da CONTRATANTE  

  

5) Faz parte do escopo do Edital treinamento de pessoal. O treinamento referido no item 
...., ocorrerá apenas uma única vez? Se necessário ser ministrado repetidas vezes, a 
remuneração será por evento, ou por hora-aula? Qual o conteúdo programático exigido? 

      a) Consta do item "2.1.2.11.2. A CONTRATADA deverá prover a 27 profissionais 
definidos pela CONTRATANTE, nas dependências do CAU/BR no DF, um treinamento 
de 8 horas/aula a respeito da operação das estações de captura. As despesas de 
deslocamento, estadia e alimentação para o referido treinamento dos arquitetos e 
urbanistas do CAU será de responsabilidade da CONTRATANTE;", pressupondo que 
cada um se dirigirá para um determinado estado da federação brasileira: Essa situação 
por si só interfere no prazo de cumprimento dos 90 dias para fazer o esforço de 
credenciamento. E caso haja alocação de novas pessoas, quantos cursos estão 
contemplados no Edital? Qual o tamanho mínimo de cada turma? 

     b) no caso da letra "a" anterior, pressupõe que cada um dos 27 se dirigirão para um 
estado da federação. E caso haja demanda de maior alocação de pessoas, a 
contratante continuará fornecendo esse pessoal de mão de obra qualificada? 

RESPOSTA: 

O item 2.1.2.11.2 do termo de referencia descreve todo o programa de treinamento 
exigido para esse projeto. 
Não há nele nenhum prejuízo ao cronograma estabelecido para Contratada. 
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6) Consta do Termo de Referência, item "3. Ressalvada a primeira carteira profissional 
expedida para os arquitetos e urbanistas, que será isenta do pagamento de taxas, será 
cobrada, pela emissão da carteira profissional, a taxa prevista na tabela de taxas e 
serviços aprovada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)." Não 
esclarece o Edital se a referida taxa será em favor da contratada ou da contratante, nem 
mesmo foi divulgada a tabela de preço a ser praticada. Vez que o Edital prevê 
contratação de prestação de serviços com operação dia-a-dia, esta é uma preocupação, 
as reemissões de carteiras, por ventura solicitadas, já está cotemplada no preço 
referencial ou a contratada poderá cobrar preço para reemiti-la? 

RESPOSTA: 

O item em questão faz parte “DA JUSTIFICATIVA” para o projeto. Os volumes de 
emissões de cartões contemplados por esse edital estão descritos no item 7.2  

  

7) a armazenagem dos dados coletados será processada em mídia fornecida pela 
contratante, ou a montagem do banco de dados (armazenagem : software e 
hardware) deve ser contemplada na formação do preço objeto da contratação? 

RESPOSTA: 

A armazenagem dos dados coletados é de responsabilidade da CONTRATADA, 
conforme descrito no item 2.1.2.11.7.10 do termo de referencia. 

  

8) o Edital prevê 90 dias para realização do "esforço de cadastramento". Eis a pergunta: 
a CAUBR tem a mesma estrutura física e funcional em todos os Estados do Brasil? 
Porque, a condição apresentada pelos locais onde deverão ser instalados os postos de 
atendimento interfere diretamente no prazo demandado para executar a tarefa 
proposta? As possíveis variações de custo de instalação, que por ventura comprometam 
a execução do serviço contratado, estão contemplados em que item do Edital? Serão 
suportados pela contratante? 

RESPOSTA: 

Todas as despesas relacionadas com a infraestrutura necessária para ativação 
das estações de captura do item 2.1.2.11correrão por conta da CONTRATANTE.  
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