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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2020
PROCESSO Nº 102.2020.034
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Pedido de Esclarecimento:
Prezado Sr. Pregoeiro.
Algumas dúvidas em relação ao Pregão Eletrônico nº 09/2020.
Objeto: "O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
aquisição de licença de uso de software de gestão do departamento de recursos
humanos, incluindo as funções de controle de frequência com elaboração de layout do
ponto eletrônico marca Henry, modelo Super Fácil RD2 para importação do sistema de
RH, emissão da folha de pagamento, com a obrigatoriedade na integração com o
Ministério do Trabalho e Emprego, Caixa Econômica Federal, Receita Federal e E-Social,
atendendo desta forma o Ato Declaratório nº 5 da Receita Federal, publicado no Diário
Oficial da União de 18 de julho de 2013, Seção 1, página 25, inclusos instalação,
migração de dados, treinamento, atualização, manutenção e suporte técnico
especializado, visando o pleno atendimento das necessidades da entidade, devendo ser
observadas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos."
01) Data do Certame / Abertura das propostas.
HORUS: No edital que está disponível no ComprasNet, está marcado para dia
12/11/2020 às 10:00 horas.
Já, no próprio sistema do ComprasNet, ao cadastrar a proposta, está dia 18/11/2020
às 10:00 horas. Qual a data correta?
02) Pag. 32 item 3. DOS PRAZOS E FASES DE EXECUÇÃO
Sub-item 3.1 "O sistema deverá estar em operação no prazo máximo de 15 (dez)
dias à contar da emissão e recebimento da ordem de serviços pela CONTRATANTE,
incluindo-se no prazo supracitado o levantamento de requisitos, planejamento,
implantação e treinamento."
HORUS: O prazo máximo são de 10 (dez) ou 15 (quinze) dias? Além disso, são dias
úteis ou corridos ?
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03) Em relação a conversão/migração dos dados. O CREFITO09 irá disponibilizar os
dados para migração via banco de dados para que a empresa faça a extração do mesmo
ou irá gerar arquivos (txt, xls, etc) de acordo com nossos modelos de importação ?
Caso seja via banco de dados.
3.1) Existe dicionário de dados ?
3.2) As tabelas e campos dos dados estão com algum tipo de criptografia ?
3.3) Os usuários e senhas de administrador do banco de dados serão fornecidos ?
3.4) Qual modelo e versão do banco?

RESPOSTA
Quanto ao pedido e questionamento, foram analisados. Segue resposta e
esclarecimento:
1 – Pedido de Esclarecimento 01
Resposta: A data do certame será no dia 18/11/2020.
2 – Pedido de Esclarecimento 02
Resposta: O prazo máximo são de 15 (quinze) dias úteis.
3 – Pedido de Esclarecimento 03
Resposta: Quanto ao questionamento 03, segue resposta da área técnica após
consulta à empresa atual prestadora dos serviços que administra os dados:
03) Em relação a conversão/migração dos dados. O CREFITO09 irá disponibilizar os
dados para migração via banco de dados para que a empresa faça a extração do
mesmo?
R: Os dados são do cliente.
Ou irá gerar arquivos (txt, xls, etc) de acordo com nossos modelos de importação?
R: Isso trata-se de um orçamento conforme modelo apresentado e também
disponibilidade de tempo.
Se forma via banco de dados.
3.1) Qual modelo e versão do banco?
R: SQL DB.
3.2) Existe dicionário de dados ?
R: Não fornecemos.
3.3) As tabelas e campos dos dados tem criptografia ?
R: Não está habilitado.
3.4) Os usuários e senhas de administrador do banco de dados serão fornecidos?
R: Banco de dados aberto.
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