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Ao Ministério da Educação ‐ MEC
Refª: Pregão Eletrônico 033/2015
Prezado Pregoeiro,
Segue abaixo solicitação de esclarecimentos acerca da licitação em epígrafe.
QUESTIONAMENTO 01

Questionamento à respeito da Ata ser apenas FNDE e MEC.
Solicitamos esclarecer como se dará a dinâmica de lances no sistema Comprasnet. Os lances serão dados
em cima do valor global ou do valor de cada item. Caso seja por item, serão abertos todos os itens de uma
só vez?
QUESTIONAMENTO 03

O edital cita os endereços a serem prestados os serviços, porém não cita o endereço do FNDE. Poderiam
por gentileza divulgar?
QUESTIONAMENTO 04

Entendemos que para suportar a ferramenta de gestão ITSM da BMC, o horário de trabalho poderá diferir
do explícito em edital, sendo que janelas de mudança deverão ser programadas fora do horário de
expediente. Está correto nosso entendimento? Caso sim, solicitamos retificar os documentos publicados.
QUESTIONAMENTO 05
Uma vez aderido um item da ata, qual será o prazo mínimo para que seja solicitada a desativação dos serviços?
André Bezerra Ramos
Licitações – Governo
+55(61) 3246‐3100 / Ramal: 36751
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"Esta mensagem é reservada e sua divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de uso é proibida
e depende de prévia autorização desta instituição. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do
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seu trabalho ou em razão dele, eximindo esta instituição de qualquer responsabilidade por utilização
indevida. Se você recebeu esta mensagem por engano, favor eliminá-la imediatamente." "This message is
reserved and its disclosure, distribution, reproduction or any other form of use is prohibited and shall
depend upon previous proper authorization. The sender uses the electronic mail in the exercise of his/her
work or by virtue thereof, and the institution accepts no liability for its undue use. If you have received this
e-mail by mistake, please delete it immediately."
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Senhor Coordenador,
Encaminhamos, em anexo, cópia de Pedido de Esclarecimento ao Edital, formulado por empresa
interessada em participar do do Pregão Eletrônico nº 33/2015, cujo objeto é: Registro de Preço para
Seleção de empresa, por meio do Sistema de Registro de Preços, para prestação de Serviços de Apoio
ao Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação – GSTI, para atender as necessidades do
Ministério da Educação – MEC.
Tendo em vista que o Termo de Referência (Anexo I do Edital) foi elaborado por essa Coordenação,
solicitamos manifestação sobre o assunto, devendo a resposta ser encaminhada até o dia 17/11 (terçafeira), às 17hs, tendo em vista que a abertura das propostas está marcada para o dia 19/11/2015
(quinta-feira).
Solicitamos, ainda, que a resposta nos seja encaminhada também por meio eletrônico
(cpl@mec.gov.br), visando facilitar a elaboração do documento de resposta a solicitantes e demais
interessados.
Atts
Ricardo dos Santos Barbosa
Pregoeiro

De: Andre Bezerra Ramos [mailto:andrebra@algartech.com]
Enviada em: terça-feira, 17 de novembro de 2015 10:34
Para: Cpl
Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO PGE 033/2015 - SOLICITAÇAÕ DE ESCLARECIMENTOS

Ao Ministério da Educação ‐ MEC
Refª: Pregão Eletrônico 033/2015
Prezado Pregoeiro,
Segue abaixo solicitação de esclarecimentos acerca da licitação em epígrafe.
QUESTIONAMENTO 01

Questionamento à respeito da Ata ser apenas FNDE e MEC.
Solicitamos esclarecer como se dará a dinâmica de lances no sistema Comprasnet. Os lances serão dados
em cima do valor global ou do valor de cada item. Caso seja por item, serão abertos todos os itens de uma
só vez?
QUESTIONAMENTO 03

O edital cita os endereços a serem prestados os serviços, porém não cita o endereço do FNDE. Poderiam
por gentileza divulgar?
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QUESTIONAMENTO 04

Entendemos que para suportar a ferramenta de gestão ITSM da BMC, o horário de trabalho poderá diferir
do explícito em edital, sendo que janelas de mudança deverão ser programadas fora do horário de
expediente. Está correto nosso entendimento? Caso sim, solicitamos retificar os documentos publicados.
QUESTIONAMENTO 05
Uma vez aderido um item da ata, qual será o prazo mínimo para que seja solicitada a desativação dos serviços?
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"Esta mensagem é reservada e sua divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de uso é proibida
e depende de prévia autorização desta instituição. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do
seu trabalho ou em razão dele, eximindo esta instituição de qualquer responsabilidade por utilização
indevida. Se você recebeu esta mensagem por engano, favor eliminá-la imediatamente." "This message is
reserved and its disclosure, distribution, reproduction or any other form of use is prohibited and shall
depend upon previous proper authorization. The sender uses the electronic mail in the exercise of his/her
work or by virtue thereof, and the institution accepts no liability for its undue use. If you have received this
e-mail by mistake, please delete it immediately."
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Mem. nº

/2015/CRTI/DTI/SE/MEC

A Divisão de Licitações - DILIC
Sr, Ricardo dos Santos Barbosa
Pregoeiro

Brasília, 17 de novembro de 2015.

Assunto: Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 33/2015 – Contratação de empresa, por
meio do Sistema de Registro de Preços, para prestação de Serviços de Apoio ao
Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação – GSTI, para atender as
necessidades do Ministério da Educação – MEC.
Processo: 23000.008921/2012-19
I.

ESCLARECIMENTOS

Em atenção ao pedido de esclarecimento abaixo, encaminhado por Vossa
Senhoria via e-mail, em razão do Pregão Eletrônico n° 33/2015, em andamento,
manifestamos:
QUESTIONAMENTO 01: Questionamento à respeito da Ata ser apenas FNDE e MEC.
Resposta: Conforme disposto no Termo de Referência Item 24.2 é expressamente vedado
a figura do carona.
...“24.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços apenas os Órgãos ou entidades
da Administração que tenham participado do certame, sendo expressamente vedado a
figura do carona.”...
QUESTIONAMENTO 03 O edital cita os endereços a serem prestados os serviços, porém
não cita o endereço do FNDE. Poderiam por gentileza divulgar?
Resposta: Sim. Setor Bancário Sul, Qd. 02 - BL "F", Ed. FNDE
QUESTIONAMENTO 04 Entendemos que para suportar a ferramenta de gestão ITSM da
BMC, o horário de trabalho poderá diferir do explícito em edital, sendo que janelas de
mudança deverão ser programadas fora do horário de expediente. Está correto nosso
entendimento? Caso sim, solicitamos retificar os documentos publicados.
Resposta: Sim. Caso seja necessário a execução de mudanças nas soluções, estas
poderão ser realizadas após o horário de expediente, contudo deverão ser executadas,
preferencialmente, em dias úteis e até as 22 horas.
QUESTIONAMENTO 05 Uma vez aderido um item da ata, qual será o prazo mínimo para
que seja solicitada a desativação dos serviços?
Resposta: Conforme definido em Edital os serviços serão demandados de acordo com a
necessidade do órgão CONTRATANTE.
Atenciosamente,
Flavio Campos Batista
Coordenador de Recursos de Tecnologia da Informação

Ministério da Educação
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação Geral de Compras e Contratos
Coordenação de Compras

MEC – Ministério da Educação
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Uasg 150002
ESCLARECIMENTO IV – PREGÃO 33/2015
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2015
Processo nº 23000.008921/2015-19
PERGUNTA 1:
“Questionamento à respeito da Ata ser apenas FNDE e MEC.”
RESPOSTA:
Conforme disposto no Termo de Referência Item 24.2 é expressamente vedado a
figura do carona. ...“24.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços apenas os
Órgãos ou entidades da Administração que tenham participado do certame, sendo
expressamente vedado a figura do carona.”...
PERGUNTA 2:
“Solicitamos esclarecer como se dará a dinâmica de lances no sistema Comprasnet.
Os lances serão dados em cima do valor global ou do valor de cada item. Caso seja por
item, serão abertos todos os itens de uma só vez?”
RESPOSTA:
Na fase de lance será aberto o Grupo, composto de 16 (dezesseis) itens, onde a
licitante deverá ofertar o lance para cada item. Quando se abre item,
automaticamente, o sistema abre todos os itens do Grupo de uma só vez.
PERGUNTA 3:
“O edital cita os endereços a serem prestados os serviços, porém não cita o endereço
do FNDE. Poderiam por gentileza divulgar?”
RESPOSTA:
Em resposta ao questionamento feito por empresa interessada em participar do
Pregão nº 33/2015, transcrevemos resposta da área técnica: “Sim. Setor Bancário Sul,
Qd. 02 - BL "F", Ed. FNDE”
PERGUNTA 4:
“Entendemos que para suportar a ferramenta de gestão ITSM da BMC, o horário de
trabalho poderá diferir do explícito em edital, sendo que janelas de mudança deverão
ser programadas fora do horário de expediente. Está correto nosso entendimento?
Caso sim, solicitamos retificar os documentos publicados.”
RESPOSTA:
Em resposta ao questionamento feito por empresa interessada em participar do
Pregão nº 33/2015, transcrevemos resposta da área técnica: “Sim. Caso seja
necessário a execução de mudanças nas soluções, estas poderão ser realizadas após
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o horário de expediente, contudo deverão ser executadas, preferencialmente, em dias
úteis e até as 22 horas.”
PERGUNTA 5:
“Uma vez aderido um item da ata, qual será o prazo mínimo para que seja solicitada a
desativação dos serviços? ”
RESPOSTA:
Em resposta ao questionamento feito por empresa interessada em participar do
Pregão nº 33/2015, transcrevemos resposta da área técnica: “Conforme definido em
Edital os serviços serão demandados de acordo com a necessidade do órgão
CONTRATANTE.”

RICARDO DOS SANTOS BARBOSA
Pregoeiro

