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SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com>

Edital de Pregão Eletrônico 018/2018/SML- Pedido de Esclarecimento 

Aline Santos <aline.santos@byit.com.br> 6 de novembro de 2018 09:12
Para: pregoes.sml@gmail.com

Prezado Senhor Pregoeiro e comissão de Licitação, bom dia! 
 
Em nome da empresa By Information Technology Solution Eireli. Pedimos a gentileza de sua atenção para prestar
esclarecimentos acerca do edital do Pregão Eletrônico 018/2018/SML , Contratação de empresa Especializada para
prestação de Serviços de Implantação,Manutenção Suporte Técnico ,Treinamento para os servidores de tecnologia
da informação (mentoring), Customização e Serviços de Migração de dados Software de Gestão Publica e-cidade . 
 
No Edital em seu Subitem 10.4.4. Lê-se ¨Atestado de Capacitação Técnica Operacional, em seu nome, expedido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que prestou serviço semelhante no sistema e-cidade,
especificamente nos módulos Tributário, Financeiro e NFS-e, de forma satisfatória.¨ 
 
Hesitação :Sobre destaque acima a clausula do edital 10.4.4 entendemos que o Atestado de Capacitação Técnica
Operacional em nome da empresa, pode ser emitido por pessoa Jurídica Privado. 
Entretanto solicita que comprove-mos a prestação do serviço no sistema e-cidade, oque logo se tratando do
atestado de uma empresa Privada, apesar do mesmo modo de implantação do Software e serviços não se trata de
um software publico como e-cidade.  
 
 
 
10.4.5. Para fins de atendimento ao disposto no subitem 10.4.4, entende-se por semelhança com o objeto contratual
a prestação de serviço de configuração (parametrização) e customização no Sistema E-cidade com a execução dos
submódulos, mínimo 1 (um) atestado para cada módulo:  
 
10.4.5.1. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e; 
10.4.5.2. Módulo Tributário; 
10.4.5.3. Módulo Financeiro: 
 
Hesitação : Para a certificação correta do envio dos atestados sobre as Clausulas 10.4.5.1 ,10.4.5.2 e
10.4.5.3 mínimo 1 (um) atestado para cada módulo. Podemos entender que é aceitável á apresentação do atestado
para cada módulo de uma unica empresa ou cada modulo deve apresentar um atestado de empresas distintas ? 
 
Sendo só para o momento. 
Aguardamos seu retorno. 
 
Atenciosamente, 
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