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ESCLARECIMENTO 3 

 

Prezados Senhores, 
 
Ref.: Pregão Presencial - Edital nº 16/2020, Objeto: contratação de empresa 

especializada no fornecimento de solução integrada de Gestão Acadêmica, incluindo: 

licenciamento de uso de sistemas integrados WEB, serviços de instalação, implantação, 

migração de base de dados, customização, parametrização, treinamento, suporte e serviços 

de manutenção corretiva e evolutiva, conforme especificações, para a Faculdade de Direito 

de São Bernardo do Campo. 

 

 Esclarecimento solicitado pela empresa: Otimize-TI – SOLUÇÕES OTIMIZANDO 

NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 04.149.773/0001-95. 

  

PERGUNTA: “"No Item ; 5.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL , cita a que seja 
veiculado o valor do contrato da empresa que esta atestando a capacidade da nossa 
empresa em atender, não temos a autorização via contrato de divulgar os valores pagos por 
nossos clientes, mas consigo apresentar a copia de uma contrato Publico de Autarquia que 
esta atestando, posso prosseguir dessa forma???"” 
 
RESPOSTA: Não será aceito como prova de capacidade técnica, somente contrato com 
pessoa jurídica de direito público ou privado. 
Para comprovação da capacidade técnica, deverá ser apresentado atestado ou certidão 
expedida pela pessoa jurídica (5.5.1) que comprove a “execução de serviços similares ao 
objeto licitado” alínea e, do subitem 5.5.1 
 
PERGUNTA: "Sobre a POC – Queremos saber sobre a viabilidade em realizarmos a 
gravação Googlemeet de forma remota devido ao momento de pandemia que estamos 
vivendo (COVID19) – Seria possivel agirmos dessa forma?" 
 
RESPOSTA GFD 1.5: Conduziremos desta forma, entendo ser o mais correto neste 
momento de pandemia. 
A Ferramenta do Google Meet seria utilizada de qualquer forma para gravação da POC, 
presencialmente ou remota. 
Podemos sim prosseguir com a POC gravada, de forma remota, via Google Meet. 
 
O questionamento de natureza técnica foi respondido, pelo GFD 1.5 – Coordenador de 

Tecnologia da Informação, da Faculdade de Direito de São Bernardo do campo. 

 

São Bernardo do Campo, 10 de dezembro de 2020. 

 

 

Michelle Heleno Araújo de Mello 

Pregoeira 


