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Comissão Permanente de Licitações

De: Comissão Permanente de Licitações <licitacoes@camara-sm.rs.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 12 de junho de 2019 16:56
Para: 'Marcelo Pacheco'
Assunto: RES: Esclarecimentos PP 51/2019

Santa Maria, 12 de junho de 2019.

Processo nº 51/2019 – Pregão Presencial nº 07/2019. 
 
Sr. Marcelo Pacheco, Diretor Comercial da Empresa Integrasul 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REF. AO PREGÃO SUPRACITADO 
 
1. O pedido é tempestivo e está em conformidade com os itens 1.4, 10.1 e 20.12 do Edital; 
 
2. Após o recebimento do questionamento, foi encaminhado à Divisão de Informática o Memorando nº 17, 
de 12/06/2019, sob o protocolo nº 9792/2019, da Comissão Permanente de licitações, solicitando 
manifestação técnica em relação ao assunto, tendo em vista que a elaboração do Termo de Referência, Anexo 
II do Edital, teve participação importante dessa Divisão. 
 
3. A Divisão de Informática respondeu por meio dos Memorandos nº 12/2019/CPD, protocolo nº 9792, e nº 
13/2019/CPD, protocolo nº 9886/2019, solicitando alteração de todos os itens do Edital que fazem referência 
apenas ao português, incluindo também do inglês.  
 
4. Do exposto, decidiu-se pela retificação do Edital, que será publicada na página da Câmara Municipal de 
Vereadores de Santa Maria, passando a incluir o inglês, além do português.      
    
 

Atenciosamente, 
 

 
GIOVANI COSTA DE OLIVEIRA 

Pregoeiro da CMVSM 
 
 

De: Marcelo Pacheco [mailto:marcelo@integrasul.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 12 de junho de 2019 09:43 
Para: licitacoes@camara-sm.rs.gov.br 
Assunto: Esclarecimentos PP 51/2019 
 
Bom dia, 
 
Gostaria de esclarecimento referente aos itens  
 
6.75.8. Possibilitar o acesso para interface de configuração e administração via web em 
português, 
com total capacidade sobre os recursos e funcionalidades existentes; 
6.75.10. Documentação técnica, incluindo manuais de configuração, instalação e operação de 
toda a 
solução proposta, todos em português; 
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Acreditamos que nenhuma solução de mercado que atenderiam o edital possuem interface e 
documentação em português. 
 
Solicitamos a alteração para português ou inglês. 
 
Att. 
 
 

 

Marcelo Pacheco 
Diretor Comercial 

(54) 3027-0707 

Rua Alagoas, 99 Jardim América - Caxias do Sul

pachecors 
 

www.integrasul.com.br 
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