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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA LICENCIAMENTO DE USO 
DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE – SOFTWARE COMO SERVIÇO), 
HOSPEDADO EM DATACENTER, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, PARA A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
 
 

Aos 15 (quinze) dias do mês de outubro do ano de 2021, às 16h20, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema 
Informatizado de Licitações – Pregão Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa MARINA MENDONÇA 
referente à licitação em epígrafe. 

 
QUESTIONAMENTOS: 
 
1) Os serviços de desenvolvimento, customizações e integrações, poderão ser realizados remotamente, das instalações da contratada? 
2) Ainda sobre serviços remotos, em decorrência das recomendações de afastamento provenientes da pandemia do COVID 19, os treinamentos poderão 
ocorrer no formato online? 
3) O item 6.7.1 do TR menciona que "a CONTRATADA deverá indicar os Especialistas, profissionais de nível superior com experiência nas seguintes 
áreas:". Essa indicação ocorrerá no momento da assinatura do contrato? 
4) O item 5.3.1. do edital menciona que "serão desclassificadas propostas que apresentarem dados ou informações que permitam a identificação do 
licitante na disputa eletrônica, mesmo que estas constem de qualquer anexo por ele inserido no sistema". Entendemos que essa regra não se aplica aos 
anexos de habilitação e anexo de proposta inicial que deverão ser encaminhados juntamente, até o início da sessão do pregão. Está correto o 
entendimento? 
5)  Em que momento as declarações do Anexo II serão cobradas e deverão ser encaminhadas? 
 
RESPOSTA DA UNIDADE RESPONSÁVEL: 
 
1) Estes serviços podem ser realizados de forma remota, contudo em alguns momentos será necessário a realização de reuniões presenciais para 
levantamento de necessidades e demandas. 
2) Em relação aos treinamentos, preferencialmente e até mesmo no primeiro contato com o sistema, solicitamos que sejam realizados de maneira 
presencial, mantendo os protocolos estabelecidos para combate a Covid-19. Contudo, em uma situação que requeira maior controle ou restrições 
podemos aceitar de maneira online. 
3) Tal apresentação deve ser realizada neste momento. 
 
RESPOSTA DA EQUIPE DE APOIO: 
 
4) No campo “inserir proposta” na plataforma licitações-e, não poderá haver nenhum anexo que venha a identificar o licitante. Quanto aos anexos de 
habilitação, estes só serão conferidos, referentes aos arrematantes dos respectivos lotes, posteriormente após o encerramento da sessão. 
 
5) As declarações do Anexo II serão exigidas apenas dos licitantes vencedores das licitações, por ocasião da assinatura das Atas de Registro de Preços 
ou Contratos. Não é necessária sua apresentação junto aos demais documentos de habilitação. 
 

 

 

 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para conhecimento público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernando J. A. Campos 
Autoridade Competente 

Hicaro L. Alonso 
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