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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – PE Nº 02/2021 

 

1. No edital não é mencionado a quantidade de colaboradores que serão 
processados no módulo de Folha de Pagamento, cita-se apenas no item 4 do 
Anexo I – Termo de Referência, que trata a Descrição dos Objetos e Serviços,  a 
necessidade de 4 licenças para o uso do módulo de folha de 
pagamento. Dúvida: Qual a quantidade de colaboradores ativos para 
processamento? E, há previsibilidade de aumento do quadro? 
 

2. No item 7.1.28 do Anexo I- Termo de Referência, cita que o treinamento deverá 
ser realizado preferencialmente de forma presencial. Dúvida: A prestação do 
serviço de implantação poderá ocorrer de forma remota? 

 
3. No item 5.1.1.62 cita: “. Possuir a facilidade de implantação, sendo que sua 

instalação e execução, pleno funcionamento, deverá ser de no máximo em 90 
(noventa) dias corridos.”, e, no item 10 que trata a entrega diz: “O prazo máximo 
para entrega é de 60 dias corridos após assinatura do contrato.” Dúvida: Qual o 
prazo de fato para entrega do serviço? 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – PE Nº 02/2021 

 

Após consulta à área técnica, esclarece-se que:  

 

1. Atualmente, temos 80 empregados ativos e 4 estagiários. Pede-se que o 
sistema tenha a capacidade de processamento de 180 empregados e 20 
estagiários. A quantidade de 180 empregados e 20 estagiários é o máximo que 
será cobrado da empresa vencedora do contrato. 
 

2. O treinamento pode ser realizado no formato EaD, desde que todas as 
especificidades do treinamento possam ser realizadas remotamente, não 
causando nenhum prejuízo na aprendizagem. 

 
3. O prazo para entrega é de 90 (noventa) dias corridos após a assinatura do 

contrato. 
 

 

Brasília, 13 de janeiro de 2020.  
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