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Pedido de esclarecimento - Pregão Presencial 03/2019

Monalisa Damasceno Brito <monalisa.damasceno@topocart.com.br>
Ter, 30/04/2019 21:02
Para:  Licitações CIGA <licitacao@ciga.sc.gov.br>; César Augusto <cesar@topocart.com.br>; Claudio Marcio Queiroz
<queiroz@topocart.com.br>; Adão Paulino da Silva <adao.paulino@topocart.com.br>; Alessandra Sugamosto <alessandra@topocart.com.br>

AO

 

CIGA- Consórcio de Informática Na Gestão Pública Municipal  

   

Prezado Senhor Pregoeiro Marcus Vinicius

 

A TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA., empresa privada com sede
no SIA, Trecho 08, Lotes 50/60, Brasília, DF, Tel.: (061) 3799-5000, inscrita no CNPJ sob o nº 26.994.285/0001-17,
em atendimento aos ditames do Edital supracitado vem, respeitosa, solicitar algumas informações referente ao
edital do Pregão Presencial Nº 03/2019:

 

No item 14.2, “14.2 O Licitante declarado vencedor da etapa de lances deverá efetuar, no primeiro dia útil seguinte à
realização da sessão pública de pregão presencial, e conforme detalhado no item 3.16 do Termo de Referência
(Anexo I deste Edital), demonstração técnica do software, objeto deste certame, que deverá contemplar os requisitos
previstos no subitem 3.16.2, da forma descrita nos subitens 3.16.3 e 3.16.4, todos do Termo de Referência (Anexo I).
“,menciona que  a prova de conceito será realizada 1 dia útil após a certame e também cita os subitens 3.16.2, 3.16.3
3.16.4, todos do Termo de Referência, sendo que os mesmos não existem no referido termo.

 

No subitem 4.16.1 do Termo de Referência, “4.16.1 A empresa vencedora deste certame deverá disponibilizar
equipamento, do tipo laptop, com todos os requisitos instalados, necessários para a realização da prova de conceito,
que consiste na comprovação dos requisitos tecnológicos e funcionalidades mínimas estipulados neste Edital,
conforme o presente Termo de Referência, referente ao sistema a ser entregue. A prova de conceito ocorrerá no
quinto dia útil a contar do encerramento da Sessão Pública do Pregão e será realizada por comissão técnica do
CIGA, nomeada especificamente para este fim. Durante a avaliação do sistema, a empresa vencedora deverá
disponibilizar um funcionário, o qual ficará à disposição da equipe técnica do CIGA durante a avaliação do sistema.”,
menciona que a prova de conceito ocorrerá no quinto dia útil a contar do encerramento da Sessão Pública do
Pregão

 

Pregunta 1: Qual o prazo para a realização da prova de conceito 1 ou 5 dias após a encerramento do certame?

 

Pergunta 2: Quais seriam os subitens mencionados no item 14.2 uma vez que 3.16.2, 3.16.3 3.16.4 não existem no
Termo de Referência?

 

 

O item 4.16.2 determina os critérios que serão avaliados na Prova de Conceito através de uma tabela. Mais
especificamente para o item 44 desta tabela é estabelecido uma funcionalidade do sistema conforme segue:
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 que lista o item,   como a Prova Quanto à Prova de uma planilha avaliativa. de

 

Pergunta 3: Seria possível descrever melhor a operação que deverá ser realizada pelo sistema de forma a elucidar o
entendimento do presente item?

 

No  subitem 12.1.1.1.3 Quando se tratar de SOCIEDADES EMPRESARIAIS OU COMERCIAIS deverá ser apresentado o
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, tudo devidamente registrado no REGISTRO PÚBLICO DE
EMPRESAS MERCANTIS (Junta Comercial) do local de sua sede, e, no caso de SOCIEDADES POR AÇÕES,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

 

Pergunta 4: Ocorre que a TOPOCART, empresa licitante, é uma Sociedade cujo registro está norma�zado no art. 1.150 do
Código Civil, o qual deverá ser efetuado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas – RCPJ, ex verbis:

“Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público
de Empresas Mercan�s a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos
�pos de sociedade empresária.” Grifamos

Nesse caso entendemos que será aceito Contrato Social registrado em Cartório, na forma da Lei.

Está correto nosso entendimento?

 

Atenciosamente;

                                                                                                                                                                                           
     

 
MONALISA DAMASCENO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

(61) 3799-5000

 
 

 


