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Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com>

Pedido de Esclarecimentos - PE 26/2021 DOCAS - Ceará 
2 mensagens

Cleison Lopes de Andrade <cleison.andrade@neofacilidades.com.br> 29 de novembro de 2021 08:12
Para: "cpl.docas@gmail.com" <cpl.docas@gmail.com>

Prezados, bom dia.

 

Solicito gentilmente o esclarecimento dos pontos destacados abaixo:

 

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS 
(iii) Sistemas operacionais para processamento das informações da Contratante pela Web (Internet),
compatível com os sistemas da CDC; 
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: O sistema de gerenciamento oferece plataforma de integração de
dados que, através da API permite comunicação com todos os dados do nosso banco de dados e permite
que qualquer sistema seja integrado e receba os dados provenientes do sistema de gestão de frota.Qual o
sistema operacional utilizado pela Contratante, o layout necessário, itens desejados e tipo de documento
de integração? 

STATUS OS 
- r) Após aprovação, o sistema deverá permiti r a concessão de desconto pelo estabelecimento, a exclusão
de algum item ou a criação de orçamento suplementar vinculado ao principal, conforme a necessidade. Em
caso de acréscimo de valor, o orçamento suplementar deverá ser submeti do à aprovação do fiscal,
mediante apresentação de justificativa do estabelecimento 
ESCLARECIMENTO AO PREGOEIRO: Forneceremos a Contratante um sistema web integrado que
possibilitará a abertura de ordem de serviço, o gestor terá a possibilidade de reavaliar os orçamentos,
incluir e excluir itens até a aprovação da OS., garantindo assim, um maior controle sobre os dados e sobre
as manutenções que serão realizadas. Diante do exposto, atenderemos ao que foi solicitado no item?

 

Desde já agradecemos a atenção.

 

Atenciosamente.
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Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com> 29 de novembro de 2021 08:33
Para: Cleison Lopes de Andrade <cleison.andrade@neofacilidades.com.br>

Senhor Cleison Lopes, bom dia!

Nos termos do item 21. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E
IMPUGNAÇÃO, subitem 21.2  do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 26/2021, em
consonância com o disposto no art. 82 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC)
da Companhia Docas do Ceará  é assegurado que qualquer pessoa física ou jurídica solicite
esclarecimentos acerca da licitação, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada
para a realização da sessão pública do pregão.

 
 
Considerando que a data de abertura do certame está designada para o dia 01/12/2021,

às 08h:30min,  informamos que a solicitação de esclarecimento, encaminhada no dia 29/11/2021,
às 08h12min, ao e-mail  cpl.docas@gmail.com, está fora do prazo legal. Assim, com efeito,
informamos que o referido pedido está intempestivo.

 
 
 

 
Respeitosamente,
 
 
Dra. Roberta Siebra de Pontes
Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação.
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
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