
Esclarecimentos II -  referente   EDITAL DE LICITAÇÃO – CARTA CONVITE
Nº042015.
 
Pergunta-1:  o atestado de capacidade técnica abaixo estaria de acordo com o edital?

 Atesto para devidos fins que a empresa XXXXX, inscrita sob o CNPJ xxxxx, localizada na Rua 

XXXXXXX, município de Porto Alegre/RS, forneceu e presta serviços de suporte técnico com 
plantão 24 horas,com atendimento técnico por email , telefone e em nossa sede,  
planejamento, prestando consultoria e assessoria com visitas ou remotamente e atendimento 
para a infraestrutura de tecnologia da informação.

Fornece,  instala  e  configura  na  rede  softwares  (Microsoft,  Symantec)  e  hardwares
(equipamentos  como  notebooks,  impressoras,  desktop,  roteador,  Switch,
multifuncionais, acessórios, etc..).

Resposta:          Sim.       O item 3.1.3      - qualificação técnica do Edital transcrito abaixo relata o 
necessário:

                      3.1.3. Qualificação técnica:

1.    Comprovação de aptidão para a execução do objeto a ser contratado, mediante a

apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, atestando a anterior execução pela empresa, de atividade pertinente
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitação.

Pergunta-2 : A autenticação dos documentos com os originais poderá ser feita no momento 
da abertura do envelope de documentação ou deverá ser com antecedência?

Resposta: A autenticação da documentação deverá ser realizada anteriormente até às 12h 
do dia do certame.

Pergunta-3:  poderias esclarecer quais os serviços que vocês esperam do fornecedor para o 
subitem 3 do parque de software do item 2 do memorial descritivo – Anexo I? 

 2. PARQUE DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DO CONSELHO REGIONAL DE 

PSICOLOGIA DO RS

 3. Sistemas de Gestão – cadastro – contabilidade – patrimônio – cobrança - 

desenvolvidos e com manutenção

pela Implanta Informática (DF). Sistema de folha de pagamento; Sistema de controle de

ponto; Sistema de controle da central telefônica; Sistema de editoração eletrônica de 
revistas;

 Podes também dar mais informações e detalhes para o subitem 4?

 4. Outros aplicativos instalados;

 

Resposta:   São meramente descritivos do parque e seus componentes. 


