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De: CPL [cpl_eap@camarasuzano.sp.gov.br]
Enviado em: quarta-feira, 7 de junho de 2017 14:49
Para: cristiane.silva@cecam.com.br; diretoria@cecam.com.br; 

Assunto: Respostas aos questionamentos da empresa CECAM – CONSULTORIA 
ECONÔMICA , CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA,

Processo nº: 090/2017  

Modalidade: Pregão Presencial nº 002/2017 – PP  

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSÃO DE 

USO (LOCAÇÃO/LICENÇA) DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, ABRANGENDO 

AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO, MIGRAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, EM CONFORMIDADE 

COM A LEGISLAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, AUDESP, LEI 

DE RESPONSABILIDADE FISCAL, LEI DA TRANSPARÊNCIA, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO 

E DEMAIS LEGISLAÇÕES, COM SUAS DEVIDAS PUBLICAÇÕES NA INTERNET). 

Ref.: Respostas aos questionamentos da empresa CECAM – CONSULTORIA 

ECONÔMICA , CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, 

 

Pergunta 1 – Referente ao Item 7.1.0. Este item é vedado através do cancelamento da Súmula 14 do 
TCE-SP. Poderia a Comissão continuar a exigir?  

Resposta: A exigência de atestado INPI é dirigida tão e somente à licitante vencedora do certame quando 

da assinatura do contrato, ou seja, quando já encerrada a fase da disputa. 

 

Pergunta 2: Este item – 8.3.1.b - não corresponde ao mesmo documento solicitado no item 8.3.1.a?  

Resposta: Não. Basta uma leitura mais apurada para se verificar que não se trata do mesmo documento.  

 

Pergunta 3: No que tange ao Anexo V – TERMO DE REFERÊNCIA - “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
DO SISTEMA - Qual a quantidade estimada referente a aquisição das licenças?  
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Resposta: Se o sistema a ser utilizado depender de licença será por conta da contratada. Logo, para 

saber da compatibilidade e das necessidades foi aberto prazo para vistoria técnica, conforme item 3.6 do 

instrumento convocatório.  

 

Pergunta 4: O prazo de instalação de 10 dias é coerente, porém, somente 10 dias para conversão 
poderá causar prejuízos à Administração, tendo em vista que durante a conversão, erros podem 
ocorrer, devendo ser conferido. A praxe para tal etapa segue o prazo de 60 (sessenta) dias. 
Inclusive há julgados pelo TCE-SP este prazo. 

Resposta: Tendo em vista o princípio da eficiência aplicado à administração pública o qual impõe a 

adoção de critérios de conveniência e oportunidade, segundo planejamento e coordenação, atendendo à 

economicidade, de modo a assegurar continuidade, regularidade e confiabilidade nos serviços públicos, 

a Administração entende que este prazo estipulado pelo edital é razoável. No entanto, na hipótese de 

problemas que excedam o prazo fixado a contratada poderá pedir dilação do prazo, desde que 

devidamente justificado, ficando a critério da contratante a sua concessão.  

 

Pergunta 5: 24 horas para resolução de qualquer tipo de erro é prazo muito curto para atender 
“qualquer tipo de erro”, pois, um erro de grande impacto poderá desencadear grandes mudanças 
no sistema, o que não é razoável. A sugestão é que se alterem os prazos para determinados tipos 
de erros.  
 

Resposta: Remete a reposta anterior.  

 

 

Pergunta 6: Diante do exposto no item “SUPORTE TÉCNICO”, o atendimento terá que ser realizado 
no horário de funcionamento/expediente da Câmara Municipal de Suzano? A Câmara Municipal 
também trabalha aos sábados? 

Resposta: Sim, no horário de expediente. A Câmara não possui expediente aos sábados. No entanto, 

eventualmente poderá ocorrer, como já aconteceu no passado, por razões de extrema necessidade da 

Administração.  

 



314:58

Pergunta 7: Qual seria a justificativa para a solicitação: “Para o item 01 da tabela acima 
disponibilizar meio de comunicação para contato telefônico gratuito para solicitações e suporte”. 

Resposta: Para acompanhamento da prestação do serviço, a sua devida adequação às necessidades da 

contratante, bem como esclarecer quaisquer dúvidas/ questionamento dos usuários. Conforme 

entendimento da Corte Contas Bandeirante no expediente TC 2845.989.15-1, in litteris:  

“Reportando-me à instrução processual, também considero que a representante não tem razão a respeito 

da queixa contra a previsão da oferta de contato telefônico gratuito para resolução de chamados e prazo 

de 24 horas para resolução de todos os chamados” .  

 

Pergunta 8: Tocante a visita técnica mensal obrigatória. No caso, poderá ser cobrado valor 
separado para esta visita, assim, qual seria a justificativa para o agendamento da visita 
obrigatória? Pois, se os sistemas estiverem rodando bem, a visita se torna desnecessária e 
onerosa, então nada mais justo que a CMS por este luxo.  

Resposta: A justificativa para a visita obrigatória consta do art. 68 da Lei Federal 8.666/93 conforme 

segue:  
 
 

Da Execução dos Contratos 

Art. 68. O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no 
local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato. 

Portanto não há que se falar em “luxo”, quando a exigência decorre de expressa determinação legal.  

Porém, a Administração entende que não há necessidade de manter diariamente um preposto da 

contratada no local do serviço, bastando tão-somente a uma visita técnica obrigatória mensalmente.  

As despesas decorrentes de tais visitas, não poderão ser cobradas em separado. 

 

Pergunta 9: Qual seria a necessidade de pesquisas com comando SQL no sistema sendo que isso 
irá requerer conhecimentos específicos de desenvolvimento por parte dos usuários da Câmara 
Municipal? 
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Resposta: No memorial descritivo pode ser observado que o acesso às pesquisas com comando SQL 

não é destinado aos usuários da Câmara Municipal de Suzano, sendo certo que esse tipo de acesso nas 

estações de trabalho é opcional. Somente ao Departamento de Informática, onde encontram-se os 

servidores de aplicação, é que terão obrigatoriamente acesso a essa forma de pesquisa.  
 

Pergunta 10: A plataforma utilizada pela Câmara atualmente é a Linux? Essa tal exigência contradiz 
com a redação exposta na características do sistema, onde a Câmara solicita que a empresa 
vencedora. Caso o sistema a ser instalado dependa de alguma licença para seu funcionamento, a 
contratada deverá assumir para si, todos os custos, ônus e riscos, inclusive de mão-de-obra e 
manutenções, relativos à aquisição de licenças de uso do bando de dados e quaisquer outros 
softwares aplicativos e utilitários necessários para o perfeito funcionamento do Sistema Integrado 
de Gestão Pública, todos com número de licenças suficientes para, a qualquer tempo no decorrer 
do contrato, atender ao número de usuários da Câmara, bem como arcando com todos os custos 
provenientes da instalação e configuração dos softwares adquiridos, montagem adicionais e 
adaptações da infraestrutura física e lógica existente, segurança dos dados armazenados nos 
servidores da rede interna do Poder Legislativo. 

Resposta: A plataforma de servidores atual é de Windows e nas estações de trabalho são ambos. Não há 

contradição, pois o sistema contratado deverá funcionar para os dois.  

Ademais, é interesse que o sistema rode ao menos em parte dos serviços em Linux, pois dado o esforço 

financeiro para construção de sua nova sede, não houve recursos suficientes para a atualização do 

parque de informática, especialmente dos servidores computacionais.  

Assim, como o sistema operacional Linux exige menor capacidade de processamento e menor espaço de 

armazenamento, mostra-se melhor opção face às limitações fisico-técnicas dos mencionados 

equipamentos.  

Finalmente, é política governamental brasileira a substituição, sempre que possível, por softwares livres, 

inclusive, havendo legislação federal incentivando a adoção de soluções abertas.  

 

Pergunta 11: No nosso entendimento, é muito inseguro tal determinação, de acordo com os 
padrões mínimos de segurança da rede. Não seria inseguro criar usuários sem senha alguma 
previamente definida? 

Resposta: Não, pois os usuários serão criados exclusivamente pelo Departamento de Informática da 

Câmara Municipal de Suzano. 
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Pergunta 12: Não seria uma contradição quando o Edital exige INPI? 

Resposta: Não, pois a exigência se refere ao software a ser contratado e não as ferramentas e softwares 

que viabilizam seu funcionamento.  

 

Pergunta 13: Qual o prazo correto, o que está descrito no termo de referencia ou aquele descrito 
no Anexo I do edital? 

Resposta: Inconclusiva, pois o Anexo I é o modelo de procuração para credenciamento, não constando 

ali qualquer prazo.  

 

Pergunta 14: Devido a uma contratação deste vulto, não seria prudente o edital pedir uma prova de 
conceito? 

Resposta: Não, pois em razão do vulto da contratação, além de atestado(s) de capacidade técnica, será 

pedida garantia, bem como existem as sanções e penalidades previstas.  

Ademais, a corte de contas entende que prova de conceito é devida pelo adjudicatário quando da 

assinatura do termo contratual.  

Atenciosamente, 

Comissão Permanente de Licitação 
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