
 
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/2015 

PROCESSO Nº 151941-0 

ANEXO XI 

QUESTIONAMENTO 1 

Questionamento 1: O Edital apresenta em item 3.1 um valor global de contratação de R$ 
147.264,00 e depois, no Item 8.1 do Termo de Referência é apresentado um valor mensal de 
R$ 14.456,00, perfazendo o montante total de R$ 173.472,00. Entendemos que o valor correto 
a ser adotado é de R$ 173.472,00. Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta: O valor global correto é de R$ 147.264,00, com o valor mensal de R$ 12.272,00. 
 
 
Questionamento 2: Entendemos que os currículos dos profissionais que deverão prestar 
serviço para a FEC somente serão apresentados após concretizada a contratação da empresa 
vencedora. Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta: Conforme Instrumento Convocatório, os currículos deverão ser apresentados no 
momento da Seleção Pública, junto com os documentos que comprovem a Qualificação 
Técnica e o vinculo com a empresa. 
 
 
Questionamento 3: O item 4.1 do Termo de Referência descreve que: “Os serviços serão 
prestados nas instalações atuais do ADDlabs, na Rua Passo da Pátria, 156, Boa Viagem, 
Niterói/RJ e nas demais localidades que porventura vierem a ser instaladas, através de 
atendimento presencial de 104 horas por mês e serviço remoto ilimitado, através de 
atendimento telefônico e atendimento remoto, a ser oferecido durante 24 (vinte e quatro) 
horas por 7 (sete) dias por semana.” entendemos que as 104 horas/mês são relativas ao 
somatório das horas presenciais de todos os perfis envolvidos no processo. Caso o 
entendimento seja diferente deste, solicitamos informar a quantidade de horas presenciais 
para cada perfil. 
 
Questionamento 4: Visto a limitação de horas presenciais e que será possível efetuar o 
atendimento de forma REMOTA, entendemos que a FEC/ADDlabs permitirá o ACESSO 
EXTERNO a sua rede para fins de instalação/configuração/solução de problemas tanto às 
estações de trabalho quanto aos servidores. Está correto o nosso entendimento? 
 
Resposta aos Questionamentos 3 e 4: Não será permitido o acesso externo a rede do 
ADDLabs por questões de segurança,  devendo assim ir ao local. Às 104 horas/mês são 
relativas ao somatório das horas presenciais de todos os perfis envolvidos no processo. 
 
 
Observação 1 (Correção do Endereço): Os serviços serão prestados nas instalações atuais do 
ADDlabs, na Av. Gal Milton Tavares S/Nº, Boa Viagem, Niterói/RJ e nas demais localidades que 
porventura vierem a ser instaladas. 

 


