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Solicitação de Esclarecimento

carlos@drz.com.br
Qui, 02/05/2019 16:23
Para:  Licitações CIGA <licitacao@ciga.sc.gov.br>
Cc:  bkp@drz.com.br <bkp@drz.com.br>

Boa Tarde.
 
Após análise do edital iden�ficamos uma situação que esta gerando conflito de informação:
 
Do edital:
14 DA PROVA DE CONCEITO
(...),
14.2 O Licitante declarado vencedor da etapa de lances deverá efetuar, no primeiro dia ú�l 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 so�ware, 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).
 
Do Termo de Referencia:
4.16 Avaliação do Sistema pela Comissão Técnica do CIGA – Prova de Conceito 4.16.1 A empresa vencedora
deste certame deverá disponibilizar equipamento, do �po laptop, com todos os requisitos instalados,
necessários para a realização da prova de conceito, que consiste na comprovação dos requisitos tecnológicos
e funcionalidades mínimas es�pulados neste Edital, conforme o presente Termo de Referência, referente ao
sistema a ser entregue. A prova de conceito ocorrerá no quinto dia ú�l 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.
No edital diz que a apresentação da POC será no primeiro dia u�l a sessão do pregão, já no Termo de
REferentecia diz que será após o 5 dia u�l da sessão do pregão, diante disso, qual é a data correta para a
apresentação da POC?
 
A�.
 
 
 
Adm. Carlos Rogério Pereira Martins

Gestor  - Licitações e Contratos.
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