
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 02/2013 

 
 
Considerando o pedido de esclarecimento da empresa DUETO TECNOLOGIA 
dirigido ao Procurador desta Casa Legislativa, a Comissão Permanente de 
Licitações, através de seu Presidente, apresenta a seguinte resposta à 
empresa e aos demais licitantes interessados: 
 
Em síntese, inicialmente, a empresa licitante se insurge contra o item 08 do 
Anexo I (CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO), entendendo ser inexequível a 
implantação no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da ordem de 
início para conversão e implantação do objeto licitado.  
 
Contudo, segundo a previsão da Cláusula 2.1 do Anexo II, somente os 
sistemas de Compras e Licitações, Contabilidade e Tesouraria é que 
deverão ser realizados no referido prazo. Os demais deverão estar em pleno 
funcionamento em 10 (dez) dias úteis. Ademais, os referidos prazos estão em 
consonância com os já adotados anteriormente na Câmara de Vereadores de 
Gramado, levando-se em consideração tratar-se de, basicamente, de mera 
implantação já que os dados convertidos são mínimos, conforme as empresas 
licitantes poderão verificar quando da visita técnica prevista no edital. 
 
Por último, a empresa licitante se insurge contra a nomenclatura “Fly 
Transparência” contida no ANEXO I-DOS SISTEMAS E VALORES presente no 
ANEXO XII (MINUTA DO CONTRATO), atribuindo que a mesma é a utilizada 
por outra empresa do mesmo ramo do objeto. 
 
Em que pese à concordância desta CPL no equívoco em constar esta 
nomenclatura no Anexo I da Minuta de Contrato, a própria DUETO 
TECNOLOGIA, através de sua representante, admite a ciência de tratar-se, na 
verdade, do módulo PORTAL TRANSPARÊNCIA. Ademais, tal módulo está 
bem definido em todo o edital, como, por exemplo, nos seguintes tópicos: a) no 
Preâmbulo; b) 01-Da Convocação; c) 03-Do Objeto; d)Anexo I (Termo de 
Referência/Projeto Básico), em seu item 3.7; e) Anexo II (Planilha 
Orçamentária); f)ANEXO VII (Pontuação Técnica Proposto pela Licitante); 
g)Anexo VIII (Proposta de Preços); g) ANEXO XII (Minuta de Contrato). 



 
Desta forma, ficam esclarecidos os questionamentos à empresa DUETO 
TECNOLOGIA, estendo às demais empresas interessadas, que: 
 

a) O prazo para execução dos serviços de implantação e apresentação 
básica de funcionamento dos sistemas de Compras e Licitações, 
Contabilidade e Tesouraria é de 05 (cinco) dias úteis, e os demais em 10 
(dez) dias úteis, conforme previsto no item 2.1 do Anexo XII; 

b) A substituição da nomenclatura “Fly Transparência” por “Portal 
Transparência” no Anexo I da Minuta de Contrato contido no Anexo XII 
do Edital Tomada de Preços nº 02/2013, embora seja plenamente 
entendido tratar-se do módulo de transparência a ser licitado naquele 
campo; 

c) Ficam mantidas as demais previsões do instrumento convocatório que 
não estejam em desconformidade com os esclarecimentos realizados 
neste momento. 

 
 

Publique-se, de praxe. 
 
 
 

 
Gramado, 01º de julho de 2013. 

 

 

JOSUÉ FELIPE ALVES ALTREITER 
Presidente 

Comissão Permanente de Licitações 


