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Esclarecimento V

1ª Pergunta: Conforme orientação existente no capítulo 12 do referido edital,
seguem solicitações de esclarecimentos quanto ao objeto e outros aspectos.
a) Anexo III
A proponente deve adotar exclusivamente o modelo de proposta de preços
indicado no anexo III?
Resposta: O esclarecimento I publicado no site da CIJUN e divulgado por e-mail pelo
sistema Compra Aberta, orienta como deverá ser o preenchimento da proposta em
formulário eletrônico. O modelo de proposta de preços (Anexo III) será apresentado
apenas pela vencedora do certame para detalhamento do valor correspondente a cada
subitem.
b) Anexo I
A proponente deve responder ponto a ponto os requisitos técnicos do edital
em seu anexo I?
Resposta: Todos os itens devem ser atendidos conforme edital.
c) A proponente pode atender parcialmente os requisitos técnicos do edital em
seu anexo I?
Resposta: Não. Os itens devem ser cumpridos na íntegra conforme edital.
d) Serão dadas pontuações e/ou pesos distintos para os requisitos técnicos do
edital em seu anexo I se atendidos totalmente, parcialmente e não atendidos
pela proponente?
Resposta: Não. Os itens devem ser cumpridos na íntegra conforme edital.
2) Edital, itens 11.9., 11.11. e 11.13.
A CIJUN aceita como alternativa substituir a aplicação de penalização financeira por
uma extensão em dias no contrato proporcional ao período de indisponibilidade
dos serviços? Tal pergunta se dá pelo fato de que o edital, em seu anexo I, item
3.1.2., permite a subcontratação integral do item 1 do objeto do edital, notadamente
a solução integrada de colaboração e comunicação. Nesse caso, a contratada não
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possui acesso ao ambiente tecnológico onde a solução é executada, ficando
impedida de tomar qualquer atitude de restabelecimento da solução.
Resposta: Não. Caso a empresa descumpra o contrato serão aplicadas as penalidades
descritas em Edital de acordo com a Lei de Licitações
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