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PREGÃO Nº 27/2019 
PERGUNTAS E RESPOSTAS-1 

 
 
Pergunta 1- Item 2.1 e 3.3. c) do TR- Anexo I do Edital - Quais são as especificações 
técnicas completas do AVA em que os cursos serão ambientados? 
 
Resposta 1 
a) O QUE É NECESSÁRIO PARA FUNCIONAR 

§  Browser 
§  Plug in flash instalado (para alguns cursos antigos. Não sei se os que estão se 

referindo neste edital necessita de flash). 
§  2MB de banda de internet é suficiente 

  
b) CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS DO AVA 

§  O LMS é disponibilizado via Web 
§  A Solução é preparada para funcionamento em redes de comunicação de dados 

com velocidade de no mínimo 512kbps e latência máxima de 650 milissegundos 
§  Executada em sistema operacional Windows 2008 64 bits ou Linux RedHat ou 

superior 
§  Executada em sistema operacional Windows XP 32 bits e/ou posterior, no caso 

de ambiente desktop, e em sistemas operacionais Android e IOS, no caso de 
ambientes móveis. 

§  Quando disponibilizado pela WEB, totalmente compatível com as versões 
atuais e superiores dos navegadores Firefox, Google Chrome e Internet 
Explorer, além de, Chrome for Android e Safari for IOS. 

§  Utiliza o protocolo SMTP para integração com serviços de mensagem e 
colaboração, com autenticação por meio de usuário e senha. 

§  LMS homologado para funcionamento com os bancos de dados (SGBD) Oracle 
10g (ou superior) ou SQL Server 2008 (ou superior), ou então, MySQL 5.2 (ou 
superior) ou POSTGRE 8.2 (ou superior). 

§  Gerencia conteúdos nos formatos de documentos de texto, planilhas 
eletrônicas, apresentações eletrônicas, arquivos compactados, imagens, 
áudios, vídeos e animações, no mínimo os seguintes tipos de arquivos: flv, swf 
e html 5,PDF, Unity3d, Windows Office e Open Office, armazenando-os em 
Repositório Local ou outro ambiente externo. 

§  Provem WebServices e ou interfaces XML para possibilitar que o LMS se 
integre com os sistemas de gestão escolar e acadêmica da CONTRATANTE, 
visando a consonância com os respectivos processos educacionais. 

 
Pergunta 2- Item 2.2 do TR- Anexo I do Edital - Qual a carga horária esperada de cada 
curso na modalidade autoinstrucional? 
 
Resposta 2- 40h 
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Pergunta 3- Item 6.1 do TR- Anexo I do Edital - No TR consta que “A autorização de 
uso dos direitos de imagem, assim como direitos autorais de conteúdos e imagens 
desenvolvidos para os cursos, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA”.  
  
- Esclarecimentos solicitado: os conteúdos que serão disponibilizados pelo Senai 
para modelagem, oriundos das formações presenciais, foram integralmente cedidos ao 
Senai ou será necessário solicitar a cessão de conteúdos de terceiros constantes no 
material? 
 
Resposta 3- Os materiais que serão disponibilizados pelo SENAI oriundos das 
formações presenciais, foram integralmente cedidos.  

Porém, sendo necessário o acréscimo de conteúdo em virtude da adaptação do 
material para um produto 100% EAD e autoinstrucional, deverá ser de responsabilidade 
da contratada.  
 
Pergunta 4- Qual o preço de referência (em R$) considerado pelo Licitador? 
 
Resposta 4- Valor Estimado: R$ 189.850,00 (cento e oitenta e nove mil, oitocentos e 
cinquenta reais). 
 
 

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

 
 

Brasília, 19 de setembro de 2019. 
 
 
 
 

Comissão Permanente de Licitação - CPL 
 
 
 


