PREZADO(A) LICITANTE,
EM ATENÇÃO AOS QUESTIONAMENTOS/IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA, VIA E-MAIL AO ENDEREÇO:
licitacao@crefsc.org.br, REFERENTE AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 SEGUEM AS
SEGUINTES CONSIDERAÇÕES:

Reprodução
do
questionamento:
"4. No Item 13.3.2. A equipe técnica da empresa CONTRATADA deverá ser composta por profissionais
capacitados, experientes e, no mínimo, 03 (três) profissionais deverão apresentar pelo menos uma cerficação
do
fabricante
conforme
abaixo:
13.3.2.1. Apresentar pelo menos 1 profissional com Cerficação Técnica emida pela fabricante do Anvírus
KASPERSKY;
13.3.2.2.
Apresentar
pelo
menos
1
profissional
cerficado
em
ambiente
cloud.
13.3.2.3. Apresentar pelo menos 1 profissional cerficado Microso Windows Server/Azure (System
Administrator
ou
semelhante).
13.3.2.4. Apresentar pelo menos 1 profissional cerficado ou com Especialização em Gerenciamento de
Projetos.
13.3.2.5. Profissional com diploma, devidamente registrado, fornecido por instuição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciência da
Computação, Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Engenharia de Redes de Comunicação, Gestão de
TI,
Redes
de
Computadores,
Cibersegurança
ou
afins.
Entendemos que no texto é solicitado apresentação de pelo menos uma das cerficações solicitadas, isto é, a
empresa que apresentar pelo menos uma das cerficações acima está cumprindo a exigência do item. Está
correto
o
nosso
entendimento?
R.: A Empresa deverá apresentar 03 (três) profissionais com ao menos uma cerficação por profissional. Por
exemplo: Profissional 1 – Cerficação Ambiente Cloud; Profissional 2 – Cerficação Anvírus Kaspersky; e, assim
por diante.
"
1 -Com base na resposta enviada no documento pela instituição, entendemos que a empresa deve
apresentar no mínimo 3 profissionais certificados em 3 das certificações diferentes elencadas nos itens
(13.3.2.1 / 13.3.2.2 / 13.3.2.3 / 13.3.2.4 / 13.3.2.5). Para atender este requisito os 3 profissionais devem
possuir certificações diferentes dentro do rol apresentado acima, não sendo possível acumulo de
certificação por um único profissional e os 3 profissionais deverão ter certificações diferentes desde que
esteja dentro das prevista nos itens (13.3.2.1 / 13.3.2.2 / 13.3.2.3 / 13.3.2.4 / 13.3.2.5), está correto nosso
entendimento?

R.: Não obstante todo o arrazoado apresentado no presente pedido de esclarecimento, tem-se pelo
seu não conhecimento, eis que sua interposição foi intempestiva, pois protocolada no dia
14/01/2022, às 16h28m. O edital prevê, em seu item 20.5: “Os pedidos de esclarecimentos
referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis
anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico
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Vimos por meio desta solicitar esclarecimento referente ao documento "Esclarecimento II" disponibilizado
nesta
data
no
sitio
do
CREF3/SC.
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via internet, no endereço indicado no item 20.2 deste Edital.” Como o pregão ocorrerá dia
18/01/2022, às 10h00, está caracterizada a extemporaneidade do pedido de esclarecimento.

