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MUNICÍPIO DE ROSANA 

ESCLARECIMENTO N°02 

Processo n° 1720/2020 - Pregão (Presencial) n° 056/2020 — RETIFICADO E PRORROGADO 

Objeto: : contratação de empresa para fornecimento da licença de 
uso de  software  com atualização (locação) para os diversos Setores e Secretarias,  
pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorroqado, conforme Anexo L  

Trata-se de pedido de esclarecimento de informações contidas no 
edital do Pregão (Presencial) acima descrito, solicitado pela empresa ENGESELT 
SOFTWARES, em referência ao Edital do Pregão (Presencial) acima descrito, nos 
seguintes termos. 

A Solicitante apresentou os seguintes questionamentos: 

1) 0 julgamento da proposta será pelo menor preço unitário 
ou menor preço global? 

Resposta: Nos termos do item 6 do Edital o critério de julgamento 
das propostas de preços será o de "MENOR PREÇO GLOBAL". 

2) A visita técnica é obrigatória para poder participar da 
licitação? 

Resposta: Conforme disposto no item 2.8 do Edital o interessado 
em participar do presente certame poderá vistoriar com o acompanhamento de 
servidor do Setor de Informática da Municipalidade, os locais onde serão instalados os 
Softwares para que os interessados possam efetuar o orçamento dos serviços a 
serem realizados, durante o período compreendido entre a data de publicação deste 
edital e aquela prevista para a abertura dos envelopes documentação mediante prévio 
agendamento de horário junto ao Setor de Informática da Municipalidade através dos 
telefones: (18) 3288-8231 ou (18) 3288-8202, em dias úteis, no horário das 08:00 às 
11:00 e das 13:00 às 17:00  (Brasilia),  sendo desta forma a mesma facultitiva.  

Nada mais havendo a esclarecer, publique-se nos termos do edital 
e dê ciência aos interessados. 
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Rosana, 23 de'4)utubro de„202 0.\  /  

JAIR FRANCISCO CAMARGO 
Secretário de Licitações e Compras , 
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