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CONCORRÊNCIA Nº 11/2019 
PERGUNTAS E RESPOSTAS-2 

ERRATA AO PERGUNTAS E RESPOSTAS (publicado em 12/11/2019) 
 
Preliminarmente, cabe reforçar que o SESI/DN e o SENAI/DN, ao contrário do que foi alegado, 
não devem obediência, nem mesmo subsidiariamente, à Lei 8.666/93, conforme entendimento 
pacificado no TCU via Acórdão-Plenário, paradigmático, nº 907/97, pois, conforme preâmbulo 
do Edital, a licitação é regida pelos Regulamentos de Licitações e Contratos - RLC do SESI e 
do SENAI. 
 
Importante também, consignar que os RLC do SESI e do SENAI não contemplam a figura da 
"impugnação ao edital", tampouco prevista no Edital do certame. Contudo, considerando que 
eventuais vícios constantes do certame devem ser reconhecidos mesmo de ofício pela 
Comissão, informamos que: 
 
Após reavaliação dos questionamentos recebidos ao Edital da Concorrência nº 11/2019, 
solicitamos considerar as seguintes respostas para as questões contidas no documento 
Perguntas e Respostas, publicado em 12/11/2019. 
 
ONDE SE LÊ: 
Pergunta 3: Os Órgãos estão cientes que lhe é vedado reproduzir, divulgar e/ou fornecer a 
terceiros, as informações obtidas pelo Contrato de prestação de serviços objeto desta 
Licitação, exceto mediante prévia e expressa autorização da Contratada, a qual jamais será 
presumida? 
Resposta: Não. 
 
LEIA-SE: 
Pergunta 3: Os Órgãos estão cientes que lhe é vedado reproduzir, divulgar e/ou fornecer a 
terceiros, as informações obtidas pelo Contrato de prestação de serviços objeto desta 
Licitação, exceto mediante prévia e expressa autorização da Contratada, a qual jamais será 
presumida? 
Resposta: SIM. A informação, objeto desta contratação, conforme expresso no edital, 
será utilizada exclusivamente para atualização e enriquecimento das bases de dados de 
CRM e Relacionamento do Sistema Industria, sendo utilizadas exclusivamente para 
comunicação com clientes, as informações não serão fornecidas para terceiros. 
 
ONDE SE LÊ: 
Pergunta 27: Acerca dos dados e informações requeridos no processo de enriquecimento, 
esta Licitante tem em seu banco de dados a composição do Quadro Societário que relaciona 
quais são os sócios de uma determinada empresa em até 10 sócios. A partir desta flag, é 
possível atribuir os dados do Representante Legal e/ou também os dados dos sócios, como 
nome, endereço, telefone, entre outros. A ausência de disponibilização quanto aos cargos 
gerenciais, departamento e departamento higienizado, é indispensável à participação no 
certame?  
Resposta: Sim, são indispensáveis conforme especificado no edital, nos níveis de 
serviço esperados. 
 
LEIA-SE: 
Pergunta 27: Acerca dos dados e informações requeridas no processo de enriquecimento, 
esta Licitante tem em seu banco de dados a composição do Quadro Societário que relaciona 
quais são os sócios de uma determinada empresa em até 10 sócios. A partir desta flag, é 
possível atribuir os dados do Representante Legal e/ou também os dados dos sócios, como 
nome, endereço, telefone, entre outros. A ausência de disponibilização quanto aos cargos 
gerenciais, departamento e departamento higienizado, é indispensável à participação no 
certame?  
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Resposta: Ressaltamos que os dados das empresas e dos contatos já são do Sistema 
Indústria, coletados com autorização de utilização e trata-se de dados para contato com 
clientes, sendo apenas objeto do serviço o tratamento, enriquecimento e atualização dos 
campos quando necessário das bases enviadas ao fornecedor. Este processo pode ser 
efetuado via técnicas, incluindo confirmação por telefone e e-mail, webscrapping por 
dados abertos e redes sociais, assinaturas de serviços de informação e outras técnicas.  
Em tempo, conforme item 6.3.12, o retorno de cada um dos atributos não é exigido em 
100% dos casos, existindo previsão de informações não encontradas. 
 
ONDE SE LÊ: 
Pergunta 30: No que diz respeito dado de número de funcionários, a entrega é por faixas/ 
ranges, por exemplo: de 01 a 09 funcionários; de 10 a 49   funcionários. Este modelo atende 
ao requerido? 
Resposta: A expectativa é a quantidade exata. 
 
LEIA-SE: 
Pergunta 30: No que diz respeito dado de número de funcionários, a entrega é por faixas/ 
ranges, por exemplo: de 01 a 09 funcionários; de 10 a 49   funcionários. Este modelo atende 
ao requerido? 
Resposta: O Modelo proposto atende as necessidades.  
 

Após os esclarecimentos, informamos a nova data da sessão de abertura:  
 

CONCORRÊNCIA Nº 11/2019  
 

Processo PRO-05340/2019 – SC Nº 019084 Tipo: MENOR PREÇO 

Abertura: 21/11/2019  Horário: 15 horas 

Local: SBN, Quadra 01, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, 2º andar 
CEP: 70040-903 - Brasília (DF) – Fone: (61) 3317.9091 

 
Para todos os efeitos este documento passa a integrar o edital em referência. 

 
 

Brasília, 14 de novembro de 2019 
 
 

 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 

 
 


