
Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

PE 09/2021 - Esclarecimentos. 

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 10 de agosto de 2021 11:50
Para: juliana.rodrigues@sulwork.com.br
Cco: Mariana Ferreira da Silva <marianafs@pbh.gov.br>, Andre Luis Portilho Matos <portilho@pbh.gov.br>, Dalva Candida
Ribeiro Munayer <dalva.munayer@pbh.gov.br>

REF.: Pregão Eletrônico n.º 09/2021 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de
análise, desenvolvimento e manutenção de software utilizando práticas ágeis, análise e suporte à
infraestrutura de operação, on-site, mediante cessão de mão de obra exclusiva, na modalidade posto de
trabalho presencial. 

Prezada Sra. Juliana Leitz Rodrigues, bom dia! 

Seguem respostas aos esclarecimentos solicitados: 

PERGUNTA 1: "Existe um Contrato ativo da mesma natureza? Se sim, com qual fornecedor? Por qual valor?
Qual a vigência dele? Qual o quantitativo de técnicos atualmente?" 

RESPOSTA 1: Conforme informado pela área solicitante, a BHTRANS não possui contrato ativo da mesma
natureza. 

PERGUNTA 2: "O preposto poderá acumular a função de coordenador?" 
  
RESPOSTA 2: Conforme informado pela área solicitante, não.  

PERGUNTA 3: "Qual a previsão de início dos serviços contratados após a assinatura do contrato?" 

RESPOSTA 3: Conforme informado pela área solicitante, essas definições estão dispostas no item 3.1 do
Termo de Referência - Anexo I.  

Estamos à disposição. 

Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira - GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

Livre de vírus. www.avast.com.

Em ter., 10 de ago. de 2021 às 09:24, CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>
escreveu: 

Prezados,
 
Acusamos recebimento.
 
Atenciosamente,
 
Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

http://www.bhtrans.pbh.gov.br/
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
mailto:bhtrans.cpl@pbh.gov.br
http://www.bhtrans.pbh.gov.br/


 
 
 

Livre de vírus. www.avast.com.

 
Em seg., 9 de ago. de 2021 às 18:47, <juliana.rodrigues@sulwork.com.br> escreveu: 

Prezados, boa tarde!

 

Conforme o pregão supracitado, gostaríamos dos seguintes esclarecimentos:

1. Existe um Contrato ativo da mesma natureza? Se sim, com qual fornecedor? Por qual valor? Qual a
vigência dele? Qual o quantitativo de técnicos atualmente? 

2. O preposto  poderá acumular a função de coordenador?

3. Qual a previsão de início dos serviços contratados após a assinatura do contrato?

 

Aguardamos retorno e desde já agradeço a atenção dispensada.

Atenciosamente,

--  
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