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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 02 

  PREGÃO Nº 01/2022 
Processo Administrativo Nº63997.000180/2022-98 

 

DA SOLICITAÇÃO 

Transcreve-se a seguir o pedido de esclarecimento recebido: 
 

 
Prezados Senhores: 

Em relação ao fornecimento de informações/documentos para o pregão em referência, 
solicitamos que, por favor, nos sejam esclarecidos os seguintes itens: 

 

1. Nos campos existentes no site para cadastramento de "Valor Unitário" e "Valor 
Total", deverão ser inseridos, respectivamente, o valor mensal e o valor anual a 
ser proposto? 

2. Anexo da Proposta, é o local no qual se deverá anexar a proposta de preços – 
anexo II ? Devem ser anexados outros documentos neste item? 

3. Anexo da Habilitação, refere-se a um único arquivo (provavelmente zipado), 
contendo todos os documentos previstos no Edital/TR, para a habilitação ? 

4. No item 1 - Software como Serviço - SaaS, há um campo denominado 
"Declaração 7174", com opções de preenchimento de checkbox para "PPB - 
Processo Produtivo Básico" e "Tecnologia do País". Apenas um desses campos, 
que, no caso, entendemos ser o "Tecnologia do País" deverá ser marcado? Está 
correto esse entendimento? Necessário, também, o preenchimento do campo 
"Descrição Detalhada do Objeto Ofertado"? A dúvida quanto ao preenchimento 
da descrição, neste caso se deve a já existir campo para a "Descrição do 
Sistema". No caso de ser necessário o preenchimento, o que essa descrição 
detalhada do sistema deverá abranger? 

 

DA RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

1. Em resposta à pergunta nº 1, solicito observar principalmente o constante nos itens 6, 
7, 8 e 10 do Edital e nos subitens 2.1 e 6.2 do Termo de Referência. 

2. Quanto ao questionamento nº 2, é necessário observar-se o contido principalmente 
nos itens 4, 5, 6, 8 e 10 do Edital bem como o modelo contido no Anexo II do referido 
documento. 
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3. Em resposta ao questionamento nº 3, deve ser observado os itens 5 e 9 do Edital bem 
como seus anexos e item 12 do Termo de Referência. 

4. No que tange ao questionamento nº 4, o decreto 7174/2010 em seu Art 5º, 6º  e 7º e 
ainda o decreto 5906/2006 e a  Portaria MCT nº 950,de 12.12.2006 regulamentam o 
tema TP/PPB. Neste caso, sugerimos a empresa verificar o melhor enquadramento 
jurídico de seu produto.  Salientamos que podem existir outros decretos, leis e 
normas que forneçam maiores esclarecimentos. 

Em complemento a esse questionamento, conforme o subitem 6.1.2 do Edital, a 
descrição do objeto deverá conter as informações similares à especificação do Termo 
de Referência. 

 

DA DIVULGAÇÃO 

Este pedido de esclarecimento encontra-se disponibilizado no Comprasnet e no site da 
CCCPM, no menu Licitações 2022. 

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 


