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QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS E RESPONDIDOS 

NO PORTAL CAIXA 

INFORMAÇÕES DO CERTAME 

Número do Certame:  0069/2018  
Descrição do Certame:  
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE INCLUINDO LICENÇAS E SERVIÇOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À 
IMPLANTAÇÃO E SUSTENTAÇÃO  

INFORMAÇÕES DO QUESTIONAMENTO 

1  

Data do 
Questionamento: 19/03/2018 às 18:54 

Nome do 
Questionador: AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORM 

Descrição do 
Questionamento: 

Prezados, boa tarde! No processo de elaboração da proposta para participação no 
certame em referência, nos veio uma dúvida. A proposta a ser cadastrada (com o 
valor global) deve seguir o modelo contido no Anexo VII, incluindo-se os dados da 
empresa licitante? Ou seja, a nossa dúvida é se podemos nos identificar nesse 
documento que será juntado no momento da proposta. Surgiu a dúvida pois, nos 
Pregões Eletrônicos realizados na plataforma do Banco do Brasil é vedado qualquer 
tipo de identificação. Sendo o que tínhamos a solicitar, renovamos votos de estima e 
apreço. 

 

RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO: 21/03/2018 09:14 
Segundo informações da administradora do sistema, os demais licitantes somente terão acesso às 
propostas comerciais dos concorrentes após a sessão de lances, garantindo assim o sigilo das propostas. 
Desta forma, não há vedação à identificação da empresa. 

 
 

 

2  

Data do 
Questionamento: 19/03/2018 às 17:18 

Nome do 
Questionador: Ábaco Tecnologia de Informação Ltda. 

Descrição do 
Questionamento: 

Sr. Pregoeiro, a empresa ÁBACO TECNOLOGIA licitante interessada em participar do 
edital de pregão em tela, vem respeitosamente solicitar esclarecimentos quanto ao 
item 17.1.2.4. - a1. alínea c. "c) por fotocópia do livro Diário, devidamente 
registrado/autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou 
registrado no órgão de registro equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento; ou" Pergunta: É necessário apresentar o livro diário ? A licitante 
optante pela escrituração contábil (SPED CONTÁBIL) que apresentar: I) Recibo de 
entrega de escrituração contábil digital; II) Termo de abertura e encerramento; III) 
Demonstração de resultado do exercício e Balanço patrimonial (SPED); e IV 
Demonstração de resultado do exercício e Balanço patrimonial (registrado na Junta 
Comercial) estará atendendo aos quesitos do Edital ? Está correto nosso 
entendimento ? 

 

RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO: 21/03/2018 08:51 
Sim. Caso a empresa utilize o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), ela deverá apresentar o 
Balanço Patrimonial e a Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social acompanhado 
dos termos de abertura e encerramento e do recibo de entrega contendo o hash da escrituração. 

 
 

 

3  

Data do 
Questionamento: 13/03/2018 às 16:52 

Nome do 
Questionador: AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORM 

Descrição do Prezados boa tarde, Após análise do edital, verificou-se uma condição não 
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Questionamento: obrigatória, realização de visita técnica, item 16 do referido edital. A dúvida que 
persiste, qual o prazo final (dia) para realização de tal visita? Seria até do dia 19/03/18 
(segunda-feira)? Ante o exposto,solicitamos a apresentação de esclarecimentos, ao 
passo que afirmamos nosso interesse em participar da presente licitação. 

 

RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO: 13/03/2018 17:10 
De acordo com o item 16 do edital a visita técnica ocorrerá no terceiro e no oitavo dias úteis após 
publicação do Edital. O referido edital foi publicado em 09/03/2018. Assim, as visitas ocorrerão nos dias 
14/03/2018 e 21/03/2018 nos horários e condições estabelecidos no item 16 do edital. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


