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PROCESSO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 061/2018 

 

 

ANEXO VII - REGULAMENTO PARA DEMONSTRAÇÃO DOS SISTEMAS 

 

 

A demonstração de sistemas constante do Edital do Pregão Presencial n.º 

002/2018 e Processo Licitatório n.º 061/2018 será realizada em dia e horário 

a ser designado após o termino da fase de habilitação e lances, conduzida 

pela equipe constituída para a realização deste processo licitatório e 

contando com a participação de integrantes da administração municipal que 

avaliarão o produto oferecido conforme os critérios previstos no item 7.22 

do mencionado Edital, a saber:  

 

a) Todos os equipamentos e recursos necessários a esta demonstração são 

de responsabilidade exclusiva da empresa vencedora;  

 

Como equipamentos e recursos necessários entendam-se a totalidade 

de hardware, software, impressoras, tablets, bem como acesso à 

internet, necessários para a demonstração das rotinas, funções e 

relatórios.  

 

b) Os produtos serão demonstrados aos responsáveis de cada setor envolvido;  

As avaliações da parte específica de cada produto, conforme listado 

no item “B – REQUISITOS TÉCNICOS DOS APLICATIVOS” serão 

demonstradas na presença de ao menos um integrante do setor 

relacionado.  

 

c) A demonstração seguira o critério dos itens constantes do Anexo I – Termo 

de Referência;  

 

Fica reservado o direito à administração de promover alterações na 

sequência dos produtos a serem demonstrados, para melhor atender à 
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demanda interna bem como evitar a descontinuidade dos serviços à 

população e aos contribuintes.  

 

d) Caso a demonstração do produto objeto deste certame não seja aprovada 

pelos setores solicitantes, a licitante será desclassificada e o pregoeiro 

convocará a licitante detentora da oferta subsequente de menor preço a 

realizar a demonstração do objeto, e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma demonstração aceitável, caso em que o licitante será declarado vencedor 

desta etapa.  

 

Constatado o não atendimento ao requisitado, a Comissão poderá 

suspender a demonstração, a qualquer momento, declarando a empresa 

inabilitada, dispensando a demonstração de sistemas ainda 

pendentes.  

 

A demonstração será dividida em duas partes, sendo a primeira envolvendo os 

itens obrigatórios e necessários ao funcionamento de todos os aplicativos e 

a segunda destinada às necessidades específicas de cada sistema, conforme 

listado abaixo:  

 

PARTE 1 – ROTINAS GERAIS  

 

Compreenderá a demonstração do funcionamento e atendimento ao Edital dos 

seguintes itens:  

 

REQUISITOS GERAIS A TODOS OS SISTEMAS  

 

A - SERVIÇOS CORRELATOS E CONDIÇÕES DE SEU RECEBIMENTO 

  

Anexo I - Termo de Referência, consistindo em demonstração de pelo menos um 

caso de implantação onde foram realizados os trabalhos de conversão e 

migração de dados de todos os exercícios anteriores, para os sistemas 

constantes no objeto deste certame)  

 

C - INFORMAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS  

 

Anexo I - Termo de Referência  
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PARTE 2 – ROTINAS ESPECÍFICAS  

 

Compreenderá a demonstração do funcionamento e atendimento ao Edital de 

todos os itens constantes no requisito B – REQUISITOS TÉCNICOS DOS 

APLICATIVOS,  

 

Para a comprovação de que trata o item A - SERVIÇOS CORRELATOS E CONDIÇÕES 

DE SEU RECEBIMENTO a empresa deverá indicar até o dia XX/XX/2018 pelo e-mail 

prefeitura-compras-licitacao@hotmail.com o nome da entidade que será 

utilizada para comprovação da etapa de migração e importação de dados, 

anexando cópia simples do contrato celebrado entre a empresa e esta 

entidade, obrigatoriamente do tipo ‘Prefeitura’ e localizada no Estado de 

São Paulo, trazendo o original ou cópia autenticada no dia marcado para o 

início da demonstração.  

 

Deverá ainda providenciar acesso ao portal do AUDESP (fases I - 

contabilidade, III – atos de pessoal e IV – licitações e contratos) para 

emissão de demonstrativos necessários à comprovação.  

 

Serão aceitos clientes para a demonstração do item A - SERVIÇOS CORRELATOS E 

CONDIÇÕES DE SEU RECEBIMENTO aqueles que tenham sido objeto de 

implantação/migração em data inferior a 36 (trinta e seis) meses, comprovado 

pelo contrato inicial e eventuais diligências.  

 

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos deverão der dirigidos ao setor de 

licitações pelo e-mail prefeitura-compras-licitacao@hotmail.com 
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