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Ao Sr. Pregoeiro,

PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2009-ETICE

PROCESSO Nº 09046132-0

Prezados Srs(as) ,  em posse do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 
PREÇOS  PREGÃO  ELETRONICO  Nº  001/2009-ETICE  PROCESSO  Nº  09046132-0  (PE 
2009001  ETICE),  temos  mais  algumas  dúvidas  para  as  quais  por  gentileza  precisamos  de 
esclarecimentos , conforme seguem abaixo:

Enzo Danilo Pagotto

Account Manager

CelPlan Wireless Global Technologies

1)A Base de Dados topográfica e morfológica deve abranger todo o Estado do Ceará?
Resposta:  Correto,  devera'  ser  fornecida  a  base  topográfica  do  Estado  do  Ceara'  .  A  base 
morfológica  não  precisa  atender  todo  o  Estado,  mas  devera`  cobrir,  pelo  menos,  as  principais 
cidades (região metropolitana de Fortaleza, Juazeiro do Norte/Crato e Barbalha e Sobral).

O  Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE dispõe de uma vasta quantidade 
de informações cartográficas publicas que poderão ser utilizadas pela proponente para atender esse 
item. No entanto a proponente deverá avaliar a viabilidade técnica de utilização do material e deve 
realizar a conversão para o software proposto caso necessário.  O valor desse serviço deverá  ser 
incluído na proposta.
 
2)Como genericamente seria feito o suporte técnico do produto software solicitado no LOTE 5? 
Tempo de atendimento? Pensamos no suporte via telefone ou Internet a partir de Campinas.
Resposta: Todo o suporte técnico desse item poderá ser via telefone ou e-mail no horário comercial. 
O prazo de atendimento dependerá da complexidade do problema, mas estipulamos um prazo de 24 
h para receber um retorno do chamado.

3)Nos Modelos  de Planilha de avaliação de requisitos  técnicos  não existe  uma planilha para o 
LOTE 5. È isto mesmo?
Resposta:  Não  foi  necessário  pois  são  menos  itens  que  os  outros  lotes.   Porem,  caso  não 
encontremos na documentação a informação solicitada, podemos inabilitar a empresa. O Licitante 
deve enviar a documentação organizada conforme os itens exigidos, para facilitar a nossa analise.

4)  O software  será  comprado na  forma de  licenças  isoladas  ou  poderia  ser  ofertado com uma 
Licença Corporativa com direito a “x” usuários utilizando a mesma a partir de um servidor numa 
LAN? O software seria usado por um Departamento ou Divisão ou seria tratado como licenças 



isoladas para diferentes entes públicos que não só o ETICE? E no caso de eventuais trabalhos a 
serem feitos em campo com Engenheiros..os mesmos usariam licenças isoladas ou únicas? Cada 
estratégia  ou  oferta  terá  um  preço  diferente  e  desejamos  atender  bem  ao  cliente  final  ou 
instituição/órgão público mas também desejamos ser competitivos em preço!!!
Resposta:  O Edital  prevê  a  compra  de  licença  individual  e  será   comprado  de  acordo  com a 
demanda. Consideramos a licença como a quantidade de usuários simultâneos usando o sistema. A 
proponente deverá  ofertar o preço compatível com a quantidade solicitada no Registro de Preço.

5) A Celplan não possui atualmente Cadastro no CRC (do SEPLAG/CE) e desejamos saber se ao 
realizarmos nossa oferta apenas para o LOTE 5 e formos escolhidos ou adjudicados será necessário 
o cadastro no CRC após o resultado divulgado? No item 13.1 da Habilitação Jurídica está dito que o 
Licitante deverá entregar no prazo máximo de 2 dias úteis uma série de documentos descritos nos 
itens 13.3.1; 13.3.2; 13.3.3; 13.3.4 além da Ficha de Inscrição ANEXO 14 constante no EDITAL, 
devidamente preenchida e assinada.  Nossa preocupação é que 2 dias úteis é pouco tempo para obter 
por exemplo documentos atualizados da REGULARIDADE FISCAL se caso estejam os originais 
vencidos...Temos outra alternativa ou devo realizar o CRC antecipadamente e independente?
Resposta: Será respondida pela Comissão Central de Licitação.
Maiores informações sobre CRC  no link abaixo:
http://www.seplag.ce.gov.br/categoria4/certificado-de-registro-cadastral-crc/informacoes-sobre-
cadastramento-de-fornecedores/?searchterm=crc

6) Na Pagina 37 do Edital, temos  uma tabela com Códigos 19 e 20 e quantidades respectivamente 
de 12 e 2 perfazendo um total de 14. Desejamos esclarecer se esta quantidade(12) se refere no 
Código 19 a número de licenças de software? (Código 19 se refere a características do software)  e 
no  caso  do  Código  20  o  que  significa  a  quantidade  2?  (Código  20  se  refere  a  instalação  e 
customização do software  em Fortaleza, fornecimento de Bases de dados topográfica e morfológica 
do estado do Ceará e de treinamento de até 8 pessoas, em turma única com carga horária mínima de 
20horas.
Resposta: Correto o entendimento. São 12 licenças de software e 2 instalações e treinamento para 8 
pessoas em momentos distintos.

7) Na Pag 37, no item 4  foi informado que o pagamento  será 60% + 40% mas na Minuta do 
Contrato Anexo 2 Cláusula Quarta ,  Item 4.1 itens I e II foi informado os percentuais de 40%
(Recebimento Provisório) + 60% (Recebimento Definitivo). Qual seria o correto?
Resposta:  O  que  está  na  minuta  do  contrato.  Esse  item  foi  colocado  para  o  fornecimento  e 
instalação de equipamentos.  No lote 5 em particular esses eventos foram separados por item, então 
podemos  considerar  sua  proposta  de  recebimento  provisório  e  definitivo  ou  o  pagamentos  em 
apenas um momento: 100 % na entrega do software e 100 % na conclusão do curso e instalação.

8) Na Pag 37, no item 4  foi informado que o pagamento  será 60% + 40% mas na Minuta do 
Contrato Anexo 2 Cláusula Quarta ,  Item 4.1 itens I e II foi informado os percentuais de 40%
(Recebimento Provisório) + 60% (Recebimento Definitivo). Qual seria o correto?
Resposta: O correto é o que está na minuta do contrato. Esse item foi colocado para o fornecimento 
e instalação de equipamentos.  No lote 5 em particular esses eventos foram separados por item, 
então podemos considerar sua proposta de recebimento provisório e definitivo ou o pagamentos em 
apenas um momento: 100 % na entrega do software e 100 % na conclusão do curso e instalação.

9) Em qual site as dúvidas dos participantes serão publicadas?
Resposta: Site da Etice e no Portal de Compras.

http://www.seplag.ce.gov.br/categoria4/certificado-de-registro-cadastral-crc/informacoes-sobre-cadastramento-de-fornecedores/?searchterm=crc
http://www.seplag.ce.gov.br/categoria4/certificado-de-registro-cadastral-crc/informacoes-sobre-cadastramento-de-fornecedores/?searchterm=crc


10 ) Na pergunta de número 2(pag 37 do Edital) entendemos que: a.) São 12 licenças de software 
isoladas e serão vendidas sob demanda. Cada uma delas quando for adquirida deverá ter o custo de 
uma instalação associada?Está correto o entendimento?
Resposta: Nao. As licenças se referem a novos usuários simultâneos que poderão utilizar o sistema. 
A instalação esta' incluída no item 20.

11) O número 2 se refere a duas atividades (instalação + treinamento). O que seriam 2 instalações? 
Seria relativo a instalação de apenas 2 licenças de software? Poderia detalhar melhor por favor?
Resposta: Na ordem de compra e' necessário especificar uma instalação e uma certa quantidade de 
licenças para um determinado local. A quantidade 2 significa que 2 órgãos irão comprar o serviço 
de instalação e que ambos irão dividir as 12 licenças (usuários) solicitadas.

12) Quanto ao treinamento devemos considerar 2 treinamentos para até 8 pessoas em cada um deles 
em datas diferentes? Está correto o meu entendimento?
Resposta: Correto. Considere que o treinamento será realizado em locais diferentes (no Estado do 
Ceara')  para turmas diferentes e em momentos diferentes.

13)  Por  gentileza,  neste  caso  os  dois  órgãos  terão  acesso  a  um  mesmo  servidor  (as  vezes 
remotamente) ou serão dois servidores diferentes em diferentes locais no estado do Ceará?
Resposta: Em principio não ha` necessidade de ter 2 servidores pois nossa rede e' bem rápida. Não 
ha`  sentido  em replicar  mapas  e  o  aplicativo.  No  entanto  todos  os  usuários  usarão  o  sistema 
simultaneamente, associados as licenças compradas.

Qualquer dúvida relacionado ao CRC, entrar em contato com a Seplag no link postado na resposta 
de nº 5; em relação ao Banco do Brasil para obtenção de chave de identificação, favor tratar junto a 
instituição no site de licitações do Banco.

Atenciosamente,

Fco. Agnaldo N. Lima – Etice
Marcial P. Fernandes – Etice


