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

ESCLARECIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2020
7 mensagens

Priscila - totalCAD <governo@totalcad.com.br> 11 de setembro de 2020 11:58
Para: licitacao@ifsuldeminas.edu.br
Cc: Silvane Cristina <silvane@totalcad.com.br>

Prezado pregoeiro,
Bom dia!

Como vai?

ESCLARECIMENTO:

Por favor, poderia informar se conseguimos substituir o paragrafo de Atestado de Capacidade Técnica com a declaração do fabricante,
ou Atestado de Capacidade Técnica de outro software que distribuímos, pois iremos concorrer com o Software ArchLine referente ao
Item 1/2 e ainda não dispomos de tal documento para apresentação neste certame e gostaríamos de solicitar o esclarecimento de
oferecer licença de avaliação como prova conceito ou se necessário apresentação da Declaração do Fabricante e Certidão de
Exclusividade ABES.

Segue em anexo.

Será aceito referente ao paragrafo de qualificação técnica?

A licitação é exclusiva a ME/EPP? Algum Item possui a exclusividade ME/EPP?

Referente ao Item 2 o treinamento pode ser oferecido de forma online ao vivo ou em video aulas, sendo disponibilizado o suporte técnico
para esclarecimentos de dúvidas, se necessário.

O item 1 solicita o licenciamento por 36 meses? Qual é o período de vigência do suporte técnico? Qual é o software referencial destas
especificações técnicas? ou seja, software similar. A versão solicitada é a Professional ou LT Limitada?

Informo que, a inclusão das atualizações pelo período de 3 anos apresenta um custo maior diante do valor referencial do software,
conforme consta no edital.

Aguardarei o seu retorno.

Qualquer dúvida estou á disposição.

Obrigada.

-- 

   
Atenciosamente,

                                             

 Priscila Santos
Gerente de Contas Públicas
Tel: (11) 4878-6500
WhatsApp: (11) 97673-2181
governo@totalcad.com.br
totalcad.com.br | blog.totalcad.com.br

 
. 

5 anexos

CERTIDÃO ABES - ARCHLINE - 35.834 assinatura digital.pdf
240K

CERTIDÃO ABES - ARCHLINE - 35.834-Manifesto.pdf
148K

AECMKT.docx
21K

ArchLine Architect.pdf
220K

mailto:rrevenda@totalcad.com.br
https://goo.gl/KUx6pc
https://goo.gl/11AESp
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=5f5ddc1795&view=att&th=1747db06709d25d8&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=5f5ddc1795&view=att&th=1747db06709d25d8&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=5f5ddc1795&view=att&th=1747db06709d25d8&attid=0.3&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=5f5ddc1795&view=att&th=1747db06709d25d8&attid=0.4&disp=attd&safe=1&zw
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ArchLine PRO vs. LT.pdf
103K

Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br> 11 de setembro de 2020 14:22
Para: "Coordenadoria de Logística de TI (Reitoria)" <logistica.dti@ifsuldeminas.edu.br>
Cc: Coordenação Obras de Infraestrutura <coinfra.reitoria@ifsuldeminas.edu.br>

Prezados, boa tarde!

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,

Douglas de Souza Carvalho
[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.

5 anexos

CERTIDÃO ABES - ARCHLINE - 35.834 assinatura digital.pdf
240K

CERTIDÃO ABES - ARCHLINE - 35.834-Manifesto.pdf
148K

AECMKT.docx
21K

ArchLine Architect.pdf
220K

ArchLine PRO vs. LT.pdf
103K

Jaime Donizete Bonamichi (Reitoria) <jaime.bonamichi@ifsuldeminas.edu.br> 11 de setembro de 2020 14:30
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>

Boa tarde, recebido e responderemos na segunda.
Certo????
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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

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br> 11 de setembro de 2020 14:42
Para: "Jaime Donizete Bonamichi (Reitoria)" <jaime.bonamichi@ifsuldeminas.edu.br>
Cc: "Coordenadoria de Logística de TI (Reitoria)" <logistica.dti@ifsuldeminas.edu.br>, Coordenação Obras de Infraestrutura
<coinfra.reitoria@ifsuldeminas.edu.br>

Boa tarde!

Certo.

Atenciosamente,

Douglas de Souza Carvalho

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Jaime Donizete Bonamichi (Reitoria) <jaime.bonamichi@ifsuldeminas.edu.br> 14 de setembro de 2020 08:30
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>

Em atenção aos questionamentos apresentados no email abaixo temos a informar o que segue:
- também será aceito Atestado de Capacidade Técnica com a declaração do fabricante
- o treinamento será online e de acordo com os requisitos do edital
- o período de vigência do suporte técnico é de acordo com a vigência da subscrição da licença do software, isto é, de 3
anos
- as especificações técnicas foram elaboradas tendo como referência soluções de mercado
- o licenciamento é do tipo LT Limitada

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

https://www.google.com/maps/search/Av.+Vicente+Sim%C3%B5es,+1111,+Nova+Pouso+Alegre,+Pouso+Alegre+-+MG?entry=gmail&source=g
http://www.ifsuldeminas.edu.br/
https://www.google.com/maps/search/Av.+Vicente+Sim%C3%B5es,+1111,+Nova+Pouso+Alegre,+Pouso+Alegre+-+MG?entry=gmail&source=g
http://www.ifsuldeminas.edu.br/
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Em sex., 11 de set. de 2020 às 14:22, Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Priscila - totalCAD <governo@totalcad.com.br> 14 de setembro de 2020 09:14
Para: licitacao@ifsuldeminas.edu.br
Cc: Silvane Cristina <silvane@totalcad.com.br>

Prezados,
Bom dia!

Como vai?

Por favor, poderia responder o esclarecimento, abaixo: Pois precisamos providenciar as documentações para participação do certame.

Obrigada.

   

Atenciosamente,

                                             

 Priscila Santos
Gerente de Contas Públicas
Tel: (11) 4878-6500
WhatsApp: (11) 97673-2181
governo@totalcad.com.br
totalcad.com.br | blog.totalcad.com.br

 
. 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br> 14 de setembro de 2020 12:05
Para: Priscila - totalCAD <governo@totalcad.com.br>

Bom Tarde!

A licitação não será exclusiva ME/EPP. Lembramos que de acordo com a cláusula 1.2 do edital: "A licitação será
realizada em grupo único, formados por 2 (dois) itens, conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.". Após consulta ao setor requisitante, seguem as
informações abaixo para os questionamentos:

"- também será aceito Atestado de Capacidade Técnica com a declaração do fabricante
- o treinamento será online e de acordo com os requisitos do edital
- o período de vigência do suporte técnico é de acordo com a vigência da subscrição da licença do software, isto é, de 3
anos
- as especificações técnicas foram elaboradas tendo como referência soluções de mercado
- o licenciamento é do tipo LT Limitada"

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

mailto:licitacao@ifsuldeminas.edu.br
mailto:rrevenda@totalcad.com.br
https://goo.gl/KUx6pc
https://goo.gl/11AESp
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Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Esclarecimento 14/09/2020 14:21:03
 
Prezado pregoeiro, Bom dia! Como vai? ESCLARECIMENTO: Por favor, poderia informar se conseguimos substituir o
paragrafo de Atestado de Capacidade Técnica com a declaração do fabricante, ou Atestado de Capacidade Técnica de outro
software que distribuímos, pois iremos concorrer com o Software ArchLine referente ao Item 1/2 e ainda não dispomos de
tal documento para apresentação neste certame e gostaríamos de solicitar o esclarecimento de oferecer licença de avaliação
como prova conceito ou se necessário apresentação da Declaração do Fabricante e Certidão de Exclusividade ABES.Segue
em anexo.Será aceito referente ao paragrafo de qualificação técnica?A licitação é exclusiva a ME/EPP? Algum Item possui a
exclusividade ME/EPP? Referente ao Item 2 o treinamento pode ser oferecido de forma online ao vivo ou em video aulas,
sendo disponibilizado o suporte técnico para esclarecimentos de dúvidas, se necessário.O item 1 solicita o licenciamento por
36 meses? Qual é o período de vigência do suporte técnico? Qual é o software referencial destas especificações técnicas? ou
seja, software similar. A versão solicitada é a Professional ou LT Limitada?Informo que, a inclusão das atualizações pelo
período de 3 anos apresenta um custo maior diante do valor referencial do software, conforme consta no edital.Aguardarei o
seu retorno.Qualquer dúvida estou á disposição.Obrigada.

Fechar
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Resposta 14/09/2020 14:21:03
 
Bom Tarde!A licitação não será exclusiva ME/EPP. Lembramos que de acordo com a cláusula 1.2 do edital: ´A licitação será
realizada em grupo único, formados por 2 (dois) itens, conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.". Após consulta ao setor requisitante, seguem as
informações abaixo para os questionamentos:"- também será aceito Atestado de Capacidade Técnica com a declaração do
fabricante- o treinamento será online e de acordo com os requisitos do edital- o período de vigência do suporte técnico é de
acordo com a vigência da subscrição da licença do software, isto é, de 3 anos- as especificações técnicas foram elaboradas
tendo como referência soluções de mercado - o licenciamento é do tipo LT Limitada"Certos do atendimento da demanda,
colocamo-nos à disposição.Atenciosamente,

Fechar


