
 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2019 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS JUNTO AO PROVEDOR AMAZON WEB SERVICES (AWS) 

– (CLOUD BROKER) 

 

Referente ao questionamento recebido até o momento tem-se a informar e esclarecer o que 

segue: 

 

QUESTIONAMENTOS 01:  

“Gostaríamos de um esclarecimento sobre o referido edital. O objeto do mesmo solicita a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS JUNTO AO PROVEDOR AMAZON WEB SERVICES (AWS) – 
(CLOUD BROKER)”. É de nosso entendimento que no item 9.5.1.1 onde descreve que os 
atestados dos serviços prestados devem ser similares àqueles solicitados no objeto deste edital 
e se a [    ] apresentar atestados de capacidade técnica de comercialização e/ou prestação de 
serviços de nuvem (cloud) juntamente com uma carta da Amazon Web Services (AWS) 
informando que a [    ] é um parceiro comercial estaremos atendendo a este item do edital? 
Nosso entendimento está correto? ” 
 

RESPOSTA: Em resposta ao questionamento, esclarecemos que o documento poderá ser 
aceito se estiver claro que os serviços prestados pela licitante incluem a intermediação de 
pagamentos, uma vez que o atestado de capacidade técnica a ser apresentado deve atender 
ao disposto no subitem 9.5.1.1 do Edital. Ou seja, deverá referir-se à prestação de serviço de 
intermediação de pagamentos – (Cloud Broker –descritos no ANEXO I – Termo de 
Referência, item 3 e seus subitens), por no mínimo 12 (doze) meses. Ressalta-se que o 
SENAC/PR está contratando apenas a intermediação de pagamentos junto a Amazon Web 
Services (serviço de Cloud Broker). A Entidade não necessita de um parceiro para prover os 
serviços da AWS, visto que já possui contas e todo o gerenciamento do ambiente permanecerá 
sob sua responsabilidade. 
 

 

Curitiba-PR, 11 de novembro de 2019. 

 

Apoio à Comissão de Licitação  


