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Pedido de Esclarecimento da empresa “Aspprev”:

Sr. Anderson Mauro da Silva_ Pregoeiro, boa tarde!

Referente ao item 9.3.3.1, onde se lê:

O licitante classificado em preimeiro lugar deverá demonstrar no mesmo dia da sessão, perante
Comissão Técnica formada pelo Iprem, a opercionalidade do sistema (constante de sua proposta) de
acordo com os itens do Termo de Referência;

Pergunto:

Questionamento 1

-A Demonstração ocorrerá imediatamente (msm dia), após a etapa de lances ou seja, no dia 27/11/2019?

Questionamento 2

- Haverá um número específico de requisitos técnicos de todos os módulos ou serão todos que
compõem o Termo de Referência?

Questionamento 3

- Há uma previsão da duração para eta demonstração técnica?

Questionamento 4

- O edital possibilita que tal demonstração seja presencial ou remota. Optando pela demonstração
remota, como será este procedimento?

Resposta ao Questionamento 1:

1.A demonstração não será no mesmo dia. O item 9.3.3.1 foi retificado, onde se lê:

“O licitante classificado em primeiro lugar deverá demonstrar no mesmo dia da sessão, perante
Comissão Técnica formada pelo Iprem, a operacionalidade do sistema (constante de sua proposta) de
acordo com os itens do Termo de Referência;”
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Leia-se:

“O licitante classificado em primeiro lugar deverá demonstrar em data a ser agendada no mesmo dia da
sessão, com no mínimo 02 (dois) dias de antecedência, perante Comissão Técnica formada pelo Iprem,
a operacionalidade do sistema (constante de sua proposta) de acordo com os itens do Termo de
Referência;”

Resposta ao Questionamento 2:

1. Os requisitos técnicos analisados serão todos os itens de todos os módulos constantes do Termo de
Referência.

Resposta ao Questionamento 3:

1. A duração dependerá dos técnicos da empresa que irão demonstrar os módulos e da comissão
técnica do Iprem , estima-se que seja realizado em 3 ou 4 dias.

Resposta ao Questionamento 4:

1. Caso o licitante opte por efetuar o teste de conformidade remotamente, os técnicos responsáveis pela
demonstração de cada um dos módulos não necessitam estar presentes no Instituto, ou seja, a
apresentação poderá ser efetuada remotamente onde cada um dos técnicos responsáveis estiver. Todos
os recursos audiovisuais (notebook, projetores, caixas acústicas, etc) deverão ser providenciados pela
licitante, porém, caso o Instituto possua algum equipamento ou serviço que possa otimizar esta
apresentação, estes poderão ser utilizados.

Pouso Alegre, 21 de novembreo de 2019

Anderson Mauro da Silva
Pregoeiro
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