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URBES
TRÂNSITO E TRANSPORTES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/16
PROCESSO CPL Nº 450/14
LICITAÇÃO, DO TIPO “MENOR PREÇO”, COM A FINALIDADE DE
CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
SOFTWARE PARA RECURSOS HUMANOS.
Esclarecimento nº 01
A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA URBES, através de sua Pregoeira, resolve expedir o presente documento, para fins
de dirimir dúvidas do Edital. Este documento está sendo enviado a todos os
interessados que enviaram o Recibo e Retirada do Edital e está sendo disponibilizado
no endereço: www.urbes.com.br, ressaltando que o seu conteúdo não contempla
modificações no teor do referido Edital, portanto ficam mantidos todos os prazos
estabelecidos no edital.
1)Pergunta: No anexo III - Termo de Referência no item 3 letra D, prevê a
migração de dados. Preciso saber se o arquivo anterior está em SQL para validação
desse item.
Resposta: Não, o banco de dados está no formato Oracle.

2)Pergunta: E na Minuta do Contrato - na Cláusula Primeira no item 2.3 determina
que a conversão de dados, será em 15 dias, sendo que no Anexo III não menciona
esse prazo.
Resposta: o prazo começará a contar a partir da disponibilização do arquivo do
banco de dados à Contratada.

3) Pergunta: Na Minuta do Contrato - na Clausula Quinta no item 5.14 - auxiliar nas
áreas de informática - esse item não está integrando no Anexo III que é o termo de
referência e não constitui do objeto da licitação.
Resposta: O arquivo refere-se apenas as orientações necessárias (estrutura) ao bom
funcionamento do software sua implantação.

Sorocaba, 14 de julho de 2016.

Claudia Ap. Ferreira
Pregoeira
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