Webmail - Governo do Piauí

chagaslima@seadprev.pi.gov.br

RESP.PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 062021

De : Chagas Lima <chagaslima@seadprev.pi.gov.br>

Sex, 07 de mai de 2021 11:59

Assunto : RESP.PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 062021

4 anexos

Para : Gerusa Falcão <gerusa.falcao@g4f.com.br>
Bom Dia !
Srº ( ª) Licitante,
Encaminho a resposta da areá Técnica a respeito do pedido de esclarecimento,conforme
segue em anexo.
Atenciosamente,
Fco Lima
Pregoeiro/Seadprev-PI
De: "Gerusa Falcão" <gerusa.falcao@g4f.com.br>
Para: "Chagas Lima" <chagaslima@seadprev.pi.gov.br>
Cc: "Thaís Amaro" <thais.amaro@g4f.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 6 de maio de 2021 18:48:11
Assunto: Solicitação de esclarecimento - PE 062021
Prezado Senhor,

Com relação ao item 4.2.1.1, “b” do Termo de Referência, abaixo transcrito:

“Serviços de instalação, configuração, parametrização, migração, integração
customização da ferramenta ofertada, com no mínimo 3.000 (três mil) UST ou horas.”

e

Considerando que existem no mercado ferramentas similares em requisitos e complexidade
e que a dinamicidade do seguimento muitas vezes conduz as empresas a mudança nas
parcerias com fabricantes das soluções tecnológicas, entendemos que serão aceitos
atestados de capacidade técnica que comprovem a execução de serviços de instalação,
configuração, parametrização, migração, integração e customização da ferramenta ofertada
ou outras similares, de Gestão Estratégica, Processos, Portfólio, Programas e Projetos,
desde que comprovada instalação, configuração, parametrização, migração, integração e
customização da ferramenta pela Licitante, com no mínimo 3.000 (três mil) UST ou horas.
Está correto o nosso entendimento?

Atenciosamente,

Gerusa Falcão
Diretora de Operações
SRTVS 701, Bloco "O", Sala 548
Asa Sul, Brasília - DF, 70340-000
+55 61 98131 3649
+55 61 3773 - 2000
http://www.g4f.com.br
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licitacoes@seadprev.pi.gov.br

RESP.PED. ESCLARECIMENTO Pregão: 06/2021 Processo: 00002.001592/2019-85

De : licitacoes@seadprev.pi.gov.br

Sex, 07 de mai de 2021 11:53

Assunto : RESP.PED. ESCLARECIMENTO Pregão: 06/2021
Processo: 00002.001592/2019-85

1 anexo

Para : Ronaldo Melo <ronaldo.melo@l8group.net>
As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo
Bom Dia !
Srº Licitante,
Encaminho a resposta da areá Técnica a respeito do pedido de esclarecimento,conforme
segue em anexo.
Atenciosamente,
Fco Lima
Pregoeiro/Seadprev-PI
De: "Ronaldo Melo" <ronaldo.melo@l8group.net>
Para: "Chagas Lima" <chagaslima@seadprev.pi.gov.br>, licitacoes@seadprev.pi.gov.br
Enviadas: Quarta-feira, 5 de maio de 2021 23:00:37
Assunto: Pregão: 06/2021 Processo: 00002.001592/2019-85
Questionamento:
1) No item 4.2.1.1.a, é solicitado que a licitante apresente atestado técnico referente ao
licenciamento e implantação do software a ser ofertado. No nosso entendimento, o
atestado poderá ser de uma solução similar com características da que será ofertada.
Procede nosso entendimento?
2) No item 4.2.1.1.b, é solicitado que a licitante apresente atestado técnico referente à
instalação, configuração, parametrização, migração, integração e customização da
ferramenta ofertada. No nosso entendimento, o atestado poderá ser de serviços
relacionados a uma solução similar com características da que será ofertada. Procede
nosso entendimento?
3) No item 4.2.2 solicita que a equipe técnica tenha as qualificações especificadas. No
nosso entendimento, a apresentação da equipe será necessária apenas no momento da
assinatura do contrato. Procede nosso entendimento?
Atc,
Ronaldo Melo

ronaldo.melo@l8group.net |

+55 61 99966 1082

+55 41 3908 8438 | 0800 932 0000 ramal 6888

www.l8group.net

L8 Group S/A: This message (and any associated files) may contain confidential and/or privileged
information. If you are not the intended recipient or authorized to receive this for the intended
recipient, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any
information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately
by sending a reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.
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Pregão: 06/2021 Processo: 00002.001592/2019-85

De : Ronaldo Melo <ronaldo.melo@l8group.net>

Qua, 05 de mai de 2021 23:00

Assunto : Pregão: 06/2021 Processo: 00002.001592/2019-85
Para : chagaslima@seadprev.pi.gov.br,
licitacoes@seadprev.pi.gov.br
As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo
Questionamento:
1) No item 4.2.1.1.a, é solicitado que a licitante apresente atestado técnico referente ao
licenciamento e implantação do software a ser ofertado. No nosso entendimento, o
atestado poderá ser de uma solução similar com características da que será ofertada.
Procede nosso entendimento?
2) No item 4.2.1.1.b, é solicitado que a licitante apresente atestado técnico referente à
instalação, configuração, parametrização, migração, integração e customização da
ferramenta ofertada. No nosso entendimento, o atestado poderá ser de serviços
relacionados a uma solução similar com características da que será ofertada. Procede
nosso entendimento?
3) No item 4.2.2 solicita que a equipe técnica tenha as qualificações especificadas. No
nosso entendimento, a apresentação da equipe será necessária apenas no momento da
assinatura do contrato. Procede nosso entendimento?
Atc,
Ronaldo Melo

ronaldo.melo@l8group.net | +55 61 99966 1082
+55 41 3908 8438 | 0800 932 0000 ramal 6888

www.l8group.net

L8 Group S/A: This message (and any associated files) may contain confidential and/or privileged
information. If you are not the intended recipient or authorized to receive this for the intended recipient,
you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If
you have received this message in error, please advise the sender immediately by sending a reply email and delete this message. Thank you for your cooperation.
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SEI/GOV-PI - 1527022 - SEFAZ: Memorando

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
Av. Pedro Freitas, 1900, Centro Administra vo, Bloco C, 2º Andar - Bairro São Pedro, Teresina/PI, CEP
64018-200
Telefone: (86) 3216-9600 - www.sefaz.pi.gov.br
MEMORANDO SEFAZ-PI/GASEC/ASPRO Nº 31/2021
PROCESSO Nº 00002.001592/2019-85
DE: SEFAZ-PI/GASEC/ASPRO
PARA: Superintendência de Gestão - SEFAZ-PI
Senhor Superintendente,

1523463) :

Sobre os ques onamentos feitos no Documento PEDIDO ESCLARECIMENTO (SEI nº
1) No item 4.2.1.1.a, é solicitado que a licitante apresente atestado técnico referente ao
licenciamento e implantação do so ware a ser ofertado. No nosso entendimento, o atestado
poderá ser de uma solução similar com caracterís cas da que será ofertada. Procede nosso
entendimento?

Resposta: Sim, procede o entendimento.
2) No item 4.2.1.1.b, é solicitado que a licitante apresente atestado técnico referente à instalação,
conﬁguração, parametrização, migração, integração e customização da ferramenta ofertada. No
nosso entendimento, o atestado poderá ser de serviços relacionados a uma solução similar com
caracterís cas da que será ofertada. Procede nosso entendimento?

Resposta: Sim, procede o entendimento.
3) No item 4.2.2 solicita que a equipe técnica tenha as qualiﬁcações especiﬁcadas. No nosso
entendimento, a apresentação da equipe será necessária apenas no momento da assinatura do
contrato. Procede nosso entendimento?

Resposta: Sim, procede o entendimento.
Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
ANTONIO EMANUEL RIBEIRO DA SILVA
Assessor Técnico
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO EMANUEL RIBEIRO DA SILVA - Matr.0167003-4,
Assessor(a) Técnico(a), em 06/05/2021, às 16:52, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1795336&infra_sistem…
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SEI/GOV-PI - 1527022 - SEFAZ: Memorando

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1527022 e
o código CRC C1FEE2F0.

Referência: Processo nº 00002.001592/2019-85

SEI nº 1527022

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1795336&infra_sistem…
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Webmail - Governo do Piauí

chagaslima@seadprev.pi.gov.br

Solicitação de esclarecimento - PE 062021

De : Gerusa Falcão <gerusa.falcao@g4f.com.br>

Qui, 06 de mai de 2021 18:48

Assunto : Solicitação de esclarecimento - PE 062021

3 anexos

Para : chagaslima@seadprev.pi.gov.br
Cc : 'Thaís Amaro' <thais.amaro@g4f.com.br>
Prezado Senhor,
Com relação ao item 4.2.1.1, “b” do Termo de Referência, abaixo transcrito:
“Serviços de instalação, configuração, parametrização, migração, integração
customização da ferramenta ofertada, com no mínimo 3.000 (três mil) UST ou horas.”

e

Considerando que existem no mercado ferramentas similares em requisitos e
complexidade e que a dinamicidade do seguimento muitas vezes conduz as empresas a
mudança nas parcerias com fabricantes das soluções tecnológicas, entendemos que
serão aceitos atestados de capacidade técnica que comprovem a execução de serviços
de instalação, configuração, parametrização, migração, integração e customização da
ferramenta ofertada ou outras similares, de Gestão Estratégica, Processos, Portfólio,
Programas e Projetos, desde que comprovada instalação, configuração, parametrização,
migração, integração e customização da ferramenta pela Licitante, com no mínimo 3.000
(três mil) UST ou horas. Está correto o nosso entendimento?
Atenciosamente,

Gerusa Falcão
Diretora de Operações
SRTVS 701, Bloco "O", Sala 548
Asa Sul, Brasília - DF, 70340-000
+55 61 98131 3649
+55 61 3773 - 2000
http://www.g4f.com.br

https://webmail.pi.gov.br/h/printmessage?id=14687&tz=America/Araguaina
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SEI/GOV-PI - 1528589 - SEFAZ: Memorando

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
Av. Pedro Freitas, 1900, Centro Administra vo, Bloco C, 2º Andar - Bairro São Pedro, Teresina/PI, CEP
64018-200
Telefone: (86) 3216-9600 - www.sefaz.pi.gov.br
MEMORANDO SEFAZ-PI/GASEC/ASPRO Nº 32/2021
PROCESSO Nº 00002.001592/2019-85
DE: SEFAZ-PI/GASEC/ASPRO
PARA: Superintendência de Gestão - SEFAZ-PI
Senhor Superintendente,

1527707):

Sobre o ques onamento feito no Documento PEDIDO DE ESCLARECIMENTO (SEI nº

Com relação ao item 4.2.1.1, “b” do Termo de Referência, abaixo transcrito:
“Serviços de instalação, conﬁguração, parametrização, migração, integração e customização
da ferramenta ofertada, com no mínimo 3.000 (três mil) UST ou horas.”
Considerando que existem no mercado ferramentas similares em requisitos e complexidade e que a
dinamicidade do seguimento muitas vezes conduz as empresas a mudança nas parcerias com
fabricantes das soluções tecnológicas, entendemos que serão aceitos atestados de capacidade
técnica que comprovem a execução de serviços de instalação, conﬁguração, parametrização,
migração, integração e customização da ferramenta ofertada ou outras similares, de Gestão
Estratégica, Processos, Por ólio, Programas e Projetos, desde que comprovada instalação,
conﬁguração, parametrização, migração, integração e customização da ferramenta pela Licitante,
com no mínimo 3.000 (três mil) UST ou horas. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Sim, procede o entendimento.
Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
ANTONIO EMANUEL RIBEIRO DA SILVA
Assessor Técnico
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO EMANUEL RIBEIRO DA SILVA - Matr.0167003-4,
Assessor(a) Técnico(a), em 07/05/2021, às 09:34, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1797141&infra_sistem…
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SEI/GOV-PI - 1528589 - SEFAZ: Memorando

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1528589 e
o código CRC 30202261.

Referência: Processo nº 00002.001592/2019-85

SEI nº 1528589

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1797141&infra_sistem…
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