
 

 

 

 

 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO 008/2022 

 
OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de uso de licença software 
para gestão estratégica, com personalização, implantação e manutenção, seguindo modelos de 
gerenciamento de softwares compatíveis com a política de segurança da informação - PSI do Senac 
Alagoas e a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, conforme este instrumento convocatório e seus 
anexos. 
 
Referente aos questionamentos recebidos até o momento tem-se a informar inicialmente que ao referido 

procedimento aplica-se a Resolução 958/2012 a seguir esclarece: 

 

ESCLARECIMENTO 005 

 
Atendendo ao solicitado, a seguir o esclarecimento da dúvida abaixo descrita: 
 
Questionamento 01: 
 
Encaminhamos os seguintes pedidos de esclarecimentos: 
  
Prezados, considerando que o item 3. Objeto, na página 2 do edital, contém em seu texto "A solução 
ofertada – licença software para gestão estratégica, deverá ser totalmente integrada, com interface única 
de acesso a todas as funcionalidades…", entendemos que a solução ofertada é classificada como licença 
de software e deve estar devidamente licenciado conforme a legislação brasileira, assim solicitamos o 
seguinte esclarecimento: Está correto este entendimento? Caso não, que interpretação devemos 
considerar?  
 
Resposta 01:   
 
O texto citado não consta no edital. Diante disso, não há clareza sobre a dúvida do licitante. 
 
 
Questionamento 02: 
 
Prezados, considerando que o item 3. Objeto, na página 2 do edital, contém em seu texto "A solução 
ofertada – licença software para gestão estratégica, deverá ser totalmente integrada, com interface única 
de acesso a todas as funcionalidades…", entendemos que o licitante deve destacar na proposta a marca 
do software oferecido, assim solicitamos o seguinte esclarecimento: Está correto este entendimento? Caso 
não, que interpretação devemos considerar?  
 
Resposta 02:   
 
O texto citado não consta no edital. Diante disso, não há clareza sobre a dúvida do licitante. 
 
 



 

 
Questionamento 03: 
 
Prezados, considerando que o item 3. Objeto, na página 2 do edital, contém em seu texto "A solução 
ofertada – licença software para gestão estratégica, deverá ser totalmente integrada, com interface única 
de acesso a todas as funcionalidades…", entendemos que o licitante deve apresentar declaração que está 
autorizado a fornecer o software e que tem capacitação para operá-lo, assim solicitamos o seguinte 
esclarecimento: Está correto este entendimento? Caso não, que interpretação devemos considerar?  
 
Resposta 03:   
 
O texto citado não consta no edital. Diante disso, não há clareza sobre a dúvida do licitante. 
 
Questionamento 04: 
 
Prezados, considerando que o item 3. Objeto, na página 2 do edital, contém em seu texto "A solução 
ofertada – licença software para gestão estratégica, deverá ser totalmente integrada, com interface única 
de acesso a todas as funcionalidades…", entendemos que 1. as normas que disciplinam este Pregão serão 
sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 
contratação, entendemos que conforme práticas adotadas e recomendadas pelo TCU e CGU, de modo a 
garantir o princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração 
Pública, conforme disposto na Lei nº 8.666, de 1993, os licitantes não poderão se valer de carta de 
exclusividade ou registros de oportunidade com fabricantes conforme a Lei 8.666 e as orientações do TCU, 
em especial o Acórdão 2569/2018, o qual orienta: '9.1.1.1.2.1. não aceitem cartas de exclusividade emitidas 
pelos próprios fabricantes, conforme previsto na Lei 8.666/1993, art. 25, inciso I; 9.1.1.1.2.2. tenham ciência 
da natureza e da ilegalidade do registro de oportunidade, conforme disposto na Lei 8.666/1993 art. 3º, 
caput; 9.2.4.1.1. adotem medidas para evitar os impactos causados pela ocorrência do registro de 
oportunidade, a exemplo de consultas diretas aos fabricantes, da elaboração de certames que viabilizem a 
participação de revendedores de fabricantes distintos e da exigência de declaração que ateste a não 
aplicação da prática pelos licitantes, conforme disposto na Lei 8.666/1993, art. 3º, caput;' e 2. que consta 
como diretriz na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 4 DE ABRIL DE 2019, a qual dispõe sobre o processo 
de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades 
integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder 
Executivo Federal, em seu item 17, que ‘o órgão ou entidade deverá exigir das empresas licitantes 
declaração que ateste a não ocorrência do registro de oportunidade, de modo a garantir o princípio 
constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, conforme 
disposto na Lei nº 8.666, de 1993’, assim solicitamos os seguintes esclarecimentos:  Está correto este 
entendimento de que os licitantes não poderão se valer de carta de exclusividade ou registros de 
oportunidade com fabricantes? Em caso afirmativo, que então seja exigida declaração de não ocorrência 
de registro de oportunidade. 
 
Resposta 04:   
 
O edital não apresenta obrigatoriedade de apresentação de carta de exclusividade. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Questionamento 05: 
 
Prezados, Considerando que os itens 9.6 . pág 5 do edital - Declarada(s) a(s) licitante(s) vencedora(as) do 
certame pela Comissão Permanente de Licitação, o Pregoeiro consignará tal decisão e demais eventos 
ocorridos em ata própria, que será disponibilizada pelo sistema eletrônico, e depois de decididos os 
eventuais recursos interpostos, o procedimento será encaminhado à autoridade competente para a devida 
homologação e adjudicação do objeto da licitação a quem de direito, entendemos que considerando o 
grande número de requisitos apresentados no Termo de Referência deve haver alguma formalização para 
a verificação da adequação da oferta às exigências editalícias. Também conforme o item 12.4.2. Apresentar 
plataforma e/ou software compatível com o objeto desta licitação como portfólio, para uso experimental da 
equipe administradora. assim solicitamos o seguinte esclarecimento: Está prevista alguma prova de 
conceito, análise de amostra ou verificação similar?  
 
Resposta 05:   
 
Sim, poderemos solicitar uma experimentação do software. 
 
Questionamento 06: 
 
Prezados, considerando que a resposta ao esclarecimento 5) acima – teremos sim uma prova de conceito, 
análise de amostra ou verificação similar, entendemos que considerando as restrições sanitárias, a prova 
de conceito poderá ser realizada remotamente e ser gravada, assim solicitamos o seguinte esclarecimento: 
Está correto este entendimento? Caso não, que interpretação devemos considerar?  
 
Resposta 06:   
 
Sim, poderá ser realizada por meio de reunião remota. 
 
Questionamento 07: 
 
Prezados, em relação ao atestado solicitado no edital item 12.4. Qualificação Técnica: 12.4.1. 
Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, compatível com o objeto da 
licitação, contendo dados para eventual contato, emitido em papel timbrado do órgão ou empresa, inclusive 
com o nome e cargo do emitente, deverá informar se foi cumprido o prazo de entrega e se o emitente ficou 
satisfeito com a qualidade do serviço prestado. entendemos que o atestado deve conter o fornecimento de 
software de Gestão de Estratégica, assim solicitamos o seguinte esclarecimento: Está correto esse 
entendimento? 
 
Resposta 07:   
 
Sim, o entendimento está correto. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Questionamento 08: 
 
Prezados, em relação ao atestado solicitado no edital item 12.4. Qualificação Técnica: 12.4.1. 
Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, compatível com o objeto da 
licitação, contendo dados para eventual contato, emitido em papel timbrado do órgão ou empresa, inclusive 
com o nome e cargo do emitente, deverá informar se foi cumprido o prazo de entrega e se o emitente ficou 
satisfeito com a qualidade do serviço prestado. Entendemos que o software descrito no atestado deve ser 
o mesmo que está sendo oferecido na proposta, software de Gestão de Estratégica. O mesmo conforme o 
item 12.4.2. Apresentar plataforma e/ou software compatível com o objeto desta licitação como portfólio, 
para uso experimental da equipe administradora. Está correto este entendimento?  
 
Resposta 08:   
 
Sim, o entendimento está correto. 
 
Questionamento 09: 
 
Prezados, em relação ao atestado solicitado no edital item 12.4. Qualificação Técnica: 12.4.1. 
Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, compatível com o objeto da 
licitação, contendo dados para eventual contato, emitido em papel timbrado do órgão ou empresa, inclusive 
com o nome e cargo do emitente, deverá informar se foi cumprido o prazo de entrega e se o emitente ficou 
satisfeito com a qualidade do serviço prestado. Entendemos que todos os atestados devem estar em nome 
da licitante, assim solicitamos o seguinte esclarecimento: Está correto este entendimento? 
 
Resposta 09:   
 
Sim, o entendimento está correto. 
 
Questionamento 10: 
 
Prezados, em relação ao atestado solicitado no edital item 12.4. Qualificação Técnica: 12.4.1. 
Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, compatível com o objeto da 
licitação, contendo dados para eventual contato, emitido em papel timbrado do órgão ou empresa, inclusive 
com o nome e cargo do emitente, deverá informar se foi cumprido o prazo de entrega e se o emitente ficou 
satisfeito com a qualidade do serviço prestado.“, entendemos que o atestado deve ser emitido por uma 
empresa compatível com o SENAC AL. E a demonstração da compatibilidade se dará pelo quantitativo por 
número de usuários, colaboradores, funcionários da emissora do atestado assim solicitamos o seguinte 
esclarecimento: Está correto esse entendimento? E quais seriam esses quantitativos? 
 
Resposta 10:   
 
O atestado deve ser compatível com o objeto da licitação. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Questionamento 11: 
 
Prezados, considerando que o ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA. Na solução ofertada, entendemos que 
nas funcionalidades que tratam alterações e registros de Riscos, Controles, Planos de Ações de tratamento, 
Objetivos Estratégicos, Indicadores e metas e Projetos devem incluir funcionalidades de registro de 
histórico de modificações e de aprovações para as mudanças efetuadas nos mesmos. Assim, solicitamos 
o seguinte esclarecimento: Está correto este entendimento?  
 
Resposta 11:   
 
Não consta no edital o requisito dessa funcionalidade. 
 
 

 
Maceió/AL, 20 de maio de 2022. 

Comissão de Licitação 

 


