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Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br>

Dúvidas em edital - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2020-000 SRP
4 mensagens

Rayane Rezende - MAPData <rayane.rezende@mapdata.com.br> 8 de setembro de 2020 17:49
Para: "Setor de Licitações (Reitoria)" <licitacao@ifsuldeminas.edu.br>
Cc: "jaime.bonamichi@ifsuldeminas.edu.br" <jaime.bonamichi@ifsuldeminas.edu.br>, "Vera Carolina da Silva (Reitoria)"
<vera.silva@ifsuldeminas.edu.br>, Ane Faria - MAPData <ane.faria@mapdata.com.br>

Prezados, boa tarde.

 

Surgiram algumas dúvidas referente ao quantitativo exato referido em edital.

 

As páginas 31 e 32 do EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2020, a RELAÇÃO DE ITENS -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2020-000 SRP e o ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS constam 7 unidades
do software e 11 unidades para o treinamento.

 

Porém, as páginas 81 e 82 do edital mencionam uma tabela com quantitativos entre 8 unidades do software e 8 de treinamentos com
valores totais divergentes e tabelas de comparativos entre modalidades e versões. Acredito que seja referido a um estudo preliminar
para definição final dos quantitativos, correto?

 

Peço que me confirmem o quantitativo exato para que possamos prosseguir com a elaboração da nossa proposta.

 

Desde já agradeço pela atenção e fico no aguardo.

 

Abs,

Rayane Rezende
Departamento Técnico - Autodesk
rayane.rezende@mapdata.com.br
Belo Horizonte/MG
(31) 3768-0094 Ramal: 7104
(31) 99178-5892 / (19) 99305-6582

São Paulo/SP
+55 11 2615.2939

Rio de Janeiro/RJ
+55 21 3221.9350

Americana/SP
+55 19 3475.4100

Belo Horizonte/MG
+55 31 3657.4107

Canoas/RS
+55 51 3922.0201

Anápolis/GO
+55 62 99639.1753

Recife/PE
+55 71 99701.7407

Curitiba/PR
+55 41 99277.5594

www.mapdata.com.br
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Para: "Coordenadoria de Logística de TI (Reitoria)" <logistica.dti@ifsuldeminas.edu.br>, Coordenação Obras de Infraestrutura
<coinfra.reitoria@ifsuldeminas.edu.br>

Segue a mensagem encaminhada e o link do edital para preparação da resposta do esclarecimento.

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/images/PDFs/PROAD_-_transporte/Licitacoes/pregao/pregao2020/Edital_e_Anexos_PE_
SRP_18_2020.zip

Atenciosamente,

Marco Antonio de Melo Azevedo
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 

Coordenadoria-Geral de Contratações Públicas
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Reitoria

Avenida Vicente Simões, 1.111, Bairro Nova Pouso Alegre
Pouso Alegre - MG CEP: 37.553-465

Fone: 55(35) 3449-6150

Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito aos destinatários. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, queira por
favor apagá-la de seus arquivos. Qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido, e passível de ações e
indenizações judiciais cabíveis.
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Jaime Donizete Bonamichi (Reitoria) <jaime.bonamichi@ifsuldeminas.edu.br> 9 de setembro de 2020 09:12
Para: "Setor de Licitações (Reitoria)" <licitacao@ifsuldeminas.edu.br>
Cc: "Coordenadoria de Logística de TI (Reitoria)" <logistica.dti@ifsuldeminas.edu.br>, Coordenação Obras de Infraestrutura
<coinfra.reitoria@ifsuldeminas.edu.br>

Prezados, bom dia.

Em atenção ao questionamento temos a informar o que segue:
 -a divergência questionada de fato não há visto que os documentos Estudo Técnico Preliminar e Projeto Executivo de
Solução de TIC, anexos do edital, referem-se à fase anterior a da interna da licitação, isto é, ao planejamento da
contratação do ponto de vista da Diretoria de TIC e da área demandante. Dado ao regramento legal há que se publicar
esses documentos;
- os quantitativos solicitados são 7 licenças do software e prestação de treinamento  para 11 participantes, conforme
consta no Anexo I - Termo de Referência com Participantes já da fase da licitação e com registros dos quantitativos de
todos os órgão participantes.

Jaime Donizete Bonamichi
Coordenador de Logística de TI
35-3449-6177 / 35-99216-6138
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sul de Minas - Reitoria - DTIC.
Av. Vicente Simões, 1111, Nova Pouso Alegre, Pouso Alegre - MG - CEP 37553.465
www.ifsuldeminas.edu.br
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br> 11 de setembro de 2020 10:12
Para: Rayane Rezende - MAPData <rayane.rezende@mapdata.com.br>

Bom dia!

Após consulta realizada ao setor requisitante, obtivemos a seguinte resposta ao seu questionamento:

"Em atenção ao questionamento temos a informar o que segue:
 -a divergência questionada de fato não há visto que os documentos Estudo Técnico Preliminar e Projeto Executivo de
Solução de TIC, anexos do edital, referem-se à fase anterior a da interna da licitação, isto é, ao planejamento da
contratação do ponto de vista da Diretoria de TIC e da área demandante. Dado ao regramento legal há que se publicar
esses documentos;
- os quantitativos solicitados são 7 licenças do software e prestação de treinamento  para 11 participantes, conforme
consta no Anexo I - Termo de Referência com Participantes já da fase da licitação e com registros dos quantitativos de
todos os órgão participantes."

Certos do atendimento da demanda, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Esclarecimento 11/09/2020 10:24:07
 
Prezados, boa tarde. Surgiram algumas dúvidas referente ao quantitativo exato referido em edital. As páginas 31 e 32 do
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2020, a RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00018/2020-000 SRP e o ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS constam 7 unidades do software e 11
unidades para o treinamento. Porém, as páginas 81 e 82 do edital mencionam uma tabela com quantitativos entre 8
unidades do software e 8 de treinamentos com valores totais divergentes e tabelas de comparativos entre modalidades e
versões. Acredito que seja referido a um estudo preliminar para definição final dos quantitativos, correto? Peço que me
confirmem o quantitativo exato para que possamos prosseguir com a elaboração da nossa proposta. Desde já agradeço pela
atenção e fico no aguardo. Abs,

Fechar
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Resposta 11/09/2020 10:24:07
 
Bom dia! Após consulta realizada ao setor requisitante, obtivemos a seguinte resposta ao seu questionamento: ´Em
atenção ao questionamento temos a informar o que segue: -a divergência questionada de fato não há visto que os
documentos Estudo Técnico Preliminar e Projeto Executivo de Solução de TIC, anexos do edital, referem-se à fase anterior a
da interna da licitação, isto é, ao planejamento da contratação do ponto de vista da Diretoria de TIC e da área demandante.
Dado ao regramento legal há que se publicar esses documentos; - os quantitativos solicitados são 7 licenças do software e
prestação de treinamento para 11 participantes, conforme consta no Anexo I - Termo de Referência com Participantes já da
fase da licitação e com registros dos quantitativos de todos os órgão participantes." Certos do atendimento da demanda,
colocamo-nos à disposição. Atenciosamente,

Fechar


