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NOTA DE ESCLARECIME’NTO Nº 02 
 
 
PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2019  
PROCESSO Nº 147/2019 
OBJETO: Contratação de serviço de desenvolvimento, implantação, migração e teste de um novo portal/site 
para o Cremers, bem como manutenção corretiva, preventiva e evolutiva do novo portal. 
 
 

A Comissão Permanente de Licitação do CREMERS, nomeada pela Portaria nº 39/2019, 
vigente a partir de 11 de fevereiro de 2019, no uso de suas atribuições legais, torna público: 

Empresas interessadas em participar da licitação em epígrafe encaminharam, em 17 e 19 de 
junho de 2019, questionamentos tempestivos referentes ao certame, os quais foram encaminhados ao setor 
demandante para conhecimento e resposta:  

 
 

Pergunta 01: “O novo portal/site será hospedado em estrutura própria do CREMERS ou será de 
responsabilidade da CONTRATADA?". 

Resposta 01 e 02: Será hospedado por terceiros, hoje em dia já temos uma empresa contratada para a função. 

 
Pergunta 02: “O subitem 2.10.1.1 exige a apresentação de atestado que comprove experiência em 
desenvolvimento de sistemas de no mínimo 12.000 horas ou 4.000 Pontos de Função utilizando as tecnologias 
listadas nos subitens de a a l. Para que este item seja atendido, as empresas poderão apresentar mais de um 
atestado técnico e será considerado o somatório de atestados técnicos tanto para o atendimento das 12.000 
horas ou 4.000 Pontos de Função quanto para atendimento às tecnologias listadas nos subitens de a a l?” 

Resposta 02: Sim, serão aceitos mais de um atestado, sendo considerado o somatório. 
 

Pergunta 03: “Todos os atestados apresentados deverão ter como tecnologias principais as tecnologias MySQL 
e PHP ou serão aceitos atestados em que as tecnologias principais são Java, Delphi, .NET, SQLServer, Oracle, 
entre outras?”. 

Resposta 03: Deverão ter atestado para as tecnologias citadas. 
 

Pergunta 04: “O subitem 2.10.1.4 solicita a disponibilização da ferramenta de gestão de conteúdo em 
funcionamento para avaliação e informa que a partir dessas informações, a área técnica do Cremers verificará 
se a ferramenta atende aos requisitos técnicos do edital. Esse subitem pode ser considerado como uma prova 
de conceito?” 

Resposta 04: Sim 

 
Pergunta 05: “Quais serão os itens que serão levados em consideração na avaliação da ferramenta? Haverá um 
checklist?” 

Resposta 05: A avaliação da ferramenta será realizada em cima de métricas, poderá haver checklist sim. 
 
Pergunta 06: “Em que momento a empresa deverá disponibilizar a ferramenta de gestão de conteúdo? Na fase 
de habilitação ou em outra etapa?” 

Resposta 06: Na fase de homologação. 
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Pergunta 07: “Considerando que o item 2.10.1.4 solicita a disponibilização da ferramenta de gestão de 
conteúdo em funcionamento para avaliação, podemos concluir que só serão aceitas ferramentas já 
desenvolvidas e não será aceito o desenvolvimento de tal ferramenta durante o projeto. Está correto nosso 
entendimento?” 

Resposta 07: A ferramenta poderá ser desenvolvida durante o projeto. 
 
Pergunta 08: “Os documentos do item 2.10 Item 10 - Qualificação Técnica da empresa, serão solicitados na 
contratação, ou conforme a necessidade e não na habilitação, correto?” 

Resposta 08: Sim, conforme descrito no Termo de Referência, na contratação. 

 
Pergunta 09: “A respeito do pregão eletrônico 07/2019 do CREMERS, foi divulgado que o valor médio global 
para o objeto seria de R$ 372.288,49. 
Gostaríamos de confirmar dois itens relacionados a este número: 
Primeiramente, se este valor é realmente global, e inclui tanto o desenvolvimento do novo portal, como 
também todos os 12 meses de manutenção posterior a entrega do produto final? 
Segundo, esclarecer o volume de horas previstas para essas manutenções posteriores a entrega do novo portal, 
durante 12 meses. Quantas horas previstas por mês, incluindo o serviço de suporte e todas as manutenções 
envolvidas?” 

Resposta 09: Como segue no Termo de Referência, item 2.12: 

“5ª MANUTENÇÃO Início dos serviços de manutenção contínua após o lançamento oficial, compreendendo as 
exigências do Contrato e Edital. (duração do contrato)” 

ETAPA FASE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRAZO (DIAS) MÁX. 

5ª MANUTENÇÃO 
Início dos serviços de manutenção contínua após o 
lançamento oficial, compreendendo as exigências do 
Contrato e Edital. 

(duração do contrato) 
12 meses 

A manutenção estende-se a duração do contrato, deve funcionar por demanda da CONTRATANTE. 
 

 

 

Porto Alegre, 21 de junho de 2019 

 

 

 

Esequiel Steil 
Membro da CPL 

 

 


