ESCLARECIMENTO 03
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/18
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8835/2017
PERGUNTA 01:
“É correto nosso entendimento que a proponente que apresentar a menor proposta somente
será convocada para PROMOVER a DEMONSTRAÇÃO caso não seja reconhecida no
mercado de locação de softwares e prestação de serviços para a área pública?”
RESPOSTA 01: Entendimento incorreto. Poderá ser solicitada a demonstração de qualquer
sistema, principalmente quando não conhecido pelo ÓRGÃO.
PERGUNTA 02:
“É correto também dizer que a proponente convocada para realizar a DEMONSTRAÇÃO poderá
utilizar simuladores de impressão PDF evitando o transporte de impressora e impressões de
folhas?”
RESPOSTA 02: Não será necessária a impressora. A demonstração será somente em tela para
comprovar o atendimento das funções exigidas. O (s) responsável (is) pelo (s) setor (s) poderá
(ão) utilizar o sistema apresentado pela vencedora. A equipe técnica emitirá parecer técnico, o
qual todos os itens exigidos na demonstração deverão ser atendidos.
PERGUNTA 03:
“É correto também nosso entendimento de que o item 8.19.3. será conversado e negociado com a
proponente que ofertar a menor proposta permitindo desta forma uma a organização do
deslocamento da equipe necessária para realizar a referida DEMONSTRAÇÃO, visto que o tempo
determinado pelo edital é insuficiente?”
RESPOSTA 03: A vencedora deverá estar preparada para a demonstração no dia da sessão.
Somente no caso de insuficiência do horário no dia, as apresentações serão suspensas, com a
lavratura de Ata das ocorrências até o momento da paralisação, retomando-se os trabalhos no dia
seguinte ou em nova data a ser definida pelo (a) Pregoeiro (a). Ficará a critério do Pregoeiro.
PERGUNTA 04:
“É correto também nosso entendimento que caso seja solicita da DEMONSTRAÇÃO pelo
proponente que ofertar a menor proposta, esta será realizada por amostragem atendendo a
solicitação de cada responsável focando principalmente ás PRESTAÇÕES DE CONTAS aos
órgãos fiscalizadores externos (TCE/SP e STN)?”
RESPOSTA 04: A demonstração terá como foco principal a apresentação de itens relevantes do
sistema de Contabilidade Pública, tais como lançamentos contábeis, emissão de demonstrativos
contábeis, prestação de contas junto a órgãos fiscalizadores e PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,
mas nada impede que os responsáveis técnicos solicitem demonstrações de outros itens.
Santa Bárbara d'Oeste, 06 de julho de 2018.

PAULO CÉSAR AOYAGUI
Subscritor do Edital – Setor de Suprimentos e Patrimônio
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