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ADENDO ESCLARECEDOR Nº 001 

PREGÃO ELETRONICO Nº 001 e 002/2016/CPP/ALE/RO 

Proc Adm nº 14393/2015-55 e 14394/2015-55 

 

A Superintendência de Compras e Licitações - SCL, através da Comissão Permanente de Pregão - CPP, nomeada pelo ATO Nº 3588/2015-

SRH/P/ALE, torna público aos interessados, relativamente às licitações supracitadas, em resposta a pedido de esclarecimentos, a saber: 

 

Nos termos do item 11, subitem 11.1 e 11.2, do Edital 001/2016/ALE-RO e, ainda, nos mesmos subitens 11.1 e 11.2, esse últimos do Edital 

002/2016, para fins de elucidarmos as seguintes dúvidas: 

 

1. Qual o valor mensal MÁXIMO ESTIMADO (cotado) para locação  do sistema Almoxarifado e qual o valor mensal para o sistema Patrimônio, 

MÁXIMO ESTIMADO (cotado), solicitando nos seja informado, para fins de subsidiar nossa proposta de preços na medida em que o Edital não 

deixa claro se o valor publicado  no item 10, subitem 10.1 (Dotação Orçamentária) se o valor ali descrito (R$ 131.920,00) se trata de valor 

cotado para 1 (um) ou 12 (doze) meses; 

 

 Resposta: O valor mensal corresponde ao valor estimado  - R$ 131.920,00 - dividido por 12.  

 

2. De igual modo, porém já no Edital 002/2016, qual o valor MÁXIMO estimado (Cotação de Mercado)  item 10, subitem 10.2 para  fins de 

eventual contratação para o software Administração   de Recursos Humanos e Pagamentos, visto que de igual modo o Edital está gerando 

dúvidas se o valor de R$ 146.103,12 ora  informado se trata de valor MENSAL ou dos  12 meses considerados, para locação? 

 

 Resposta: O valor mensal corresponde ao valor estimado  - R$ 146.103,12 - dividido por 12, estando incluído neste montante os dois 

itens do referido lote 

 

3. Em ambos os Editais (001 e 002/2016) no item 2, subitem 2.1, o credenciamento que nesse ponto  se encontra informado (Banco do Brasil) e 

exigido se trata de outro procedimento (um credenciamento a mais)  necessário para participar da licitação, gerando uma dúplice obrigação de 

 credenciamento,  ou o site alí informado (www.e-licitacoes.com.br) é o único em que deve ocorrer o credenciamento do interessado, sendo 

este um sitio do Banco do Brasil? 

 

 Resposta: Inexistem dois credenciamentos, somente poderão participar do pregão em destaque as empresas que atendam as 

condições do subitem 2.1, inclusive que estejam aptas a operar o sistema de licitação através do site www.e-licitacoes.com.br  

 

4. Embora o(s) Edital(s) no Termo de Referência, no item 6, subitens 6.1, subitens 6.1.1 e 6.1.2, AVALIAÇÃO DO SOFTWARE, preveja 

amostragem do produto pelo vencedor provisório, não há especificação de prazos (dias) ou datas em que o vencedor na melhor proposta 

estará sendo instado a realizar tal demonstração, não informa local, modo, ou os meios em que deverá ocorrer  tal avaliação do produto 

ofertado. 

 

 Resposta: O prazo para apresentação dos SOFTWARES a serem avaliados, será de 03 (três) dias úteis, contados a partir do 

momento em que a licitante for declarada vencedora. 

 

 

Porto Velho/RO, 23 de fevereiro de 2016. 

  

 
 

Everton José dos Santos Filho 

Pregoeiro ALE/RO 

Mat. 200160382 
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