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Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes  Fale Conosco 

Orçamento e Gestão

Voltar

Pergunta
  

 

 

Resposta
  

 

Esclarecimentos 27/06/2022 11:07:21

DIGISYSTEM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 

Bom dia, solicito esclarecer os pontos abaixo: 
 
1- Entendemos que os profissionais irão atuar nas dependências da Contratante. Está correto o nosso
entendimento? 
 
2- Entendemos que a contratada é a responsável por disponibilizar os equipamentos (notebooks) para
os profissionais que irão atuar na prestação dos serviços. Está correto o nosso entendimento? 
 
3- Entendemos que caso os serviços sejam realizados nas dependências da Contratante, a mesma irá
disponibilizar toda a infraestrutura para a equipe da Contratada. Está correto o nosso entendimento? 
 
4- Há previsão de hora extra?
 
5- O preposto deverá ser 100% dedicado ao contrato?  
 
6- O preposto deverá estar alocado nas dependências do Contratante? 
 
7- Há uma empresa atual realizando os serviços a serem contratados? Qual empresa? 
 
8- Caso a resposta anterior seja positiva, a equipe atual possui os requisitos necessários para
contratação? 
 
 
 

Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva 29/06/2022 19:15:37

  

39562020827 Luis Gustavo Pedrosa Demetrio  

Número da OC  892000801002022OC00048 - Itens
negociados pelo valor total
Situação  HOMOLOGAÇÃO

Ente federativo  Comitê Paralímpico Brasileiro
UC  ENTIDADES CONVENIADAS COMITê PARALíMPICO

BRASILEIRO

Fase Preparatória Edital e Anexos Pregão Gestão de Prazos Ata Recursos Atos Decisórios

11:16:11

Comunicados sua conta Procedimentos Relatórios Sanções Catálogo
Sair

https://www.bec.sp.gov.br/
https://www.bec.sp.gov.br/FAQ_UI/FAQ.aspx?chave=
https://www.bec.sp.gov.br/becsp/Quem_Somos/Fale_Conosco.aspx?chave=
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/OC/pregao_oc.aspx?zuAJiB6kORcqz7GonsrhlperG2CrVxFF4Lay1Tiwcu%2fBnvC%2fH4mzSQol2BUuQ9i%2f4G0PL6Mg50CcEWDFr5csWQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Edital/becprp16001.aspx?zuAJiB6kORcqz7GonsrhlperG2CrVxFF4Lay1Tiwcu%2fBnvC%2fH4mzSQol2BUuQ9i%2f4G0PL6Mg50CcEWDFr5csWQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/OC/pregao_oc_item.aspx?zuAJiB6kORcqz7GonsrhlperG2CrVxFF4Lay1Tiwcu%2fBnvC%2fH4mzSQol2BUuQ9i%2f4G0PL6Mg50CcEWDFr5csWQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Agendamento/pregao_oc_agendamento.aspx?zuAJiB6kORcqz7GonsrhlperG2CrVxFF4Lay1Tiwcu%2fBnvC%2fH4mzSQol2BUuQ9i%2f4G0PL6Mg50CcEWDFr5csWQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Ata/becprp17001.aspx?zuAJiB6kORcqz7GonsrhlperG2CrVxFF4Lay1Tiwcu%2fBnvC%2fH4mzSQol2BUuQ9i%2f4G0PL6Mg50CcEWDFr5csWQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Recurso/becprf16004.aspx?zuAJiB6kORcqz7GonsrhlperG2CrVxFF4Lay1Tiwcu%2fBnvC%2fH4mzSQol2BUuQ9i%2f4G0PL6Mg50CcEWDFr5csWQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Adjudicacao/becprr1800101.aspx?zuAJiB6kORcqz7GonsrhlperG2CrVxFF4Lay1Tiwcu%2fBnvC%2fH4mzSQol2BUuQ9i%2f4G0PL6Mg50CcEWDFr5csWQ%3d%3d
https://www.bec.sp.gov.br/Compartilhado_ui/Login/Logoff.aspx?chave=69DE2A86ADE68DD715D6BEF5AD6F950


01/07/2022 11:15 BEC/SP Bolsa Eletrônica de Compras -

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/perguntas/becprp10002.aspx?zuAJiB6kORcqz7GonsrhlperG2CrVxFF4Lay1Tiwcu%2fBnvC%2fH4mzS… 2/2

Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ:
39.467.292/0001-02 - Política de Privacidade | Termos de Uso

Ouvidoria Transparência SIC

 Prezado Fornecedor, 
 
 
 
Visando dirimir suas dúvidas, apresentamos os esclarecimentos: 
 
R1: O entendimento não está correto. O posto de serviço poderá atuar remotamente (teletrabalho), se
for autorizado pela contratante;  
 
R2: O entendimento não está correto. Conforme item 6.1.3 da Cláusula sexta, Hardwares serão de
responsabilidade da contratada. Licenças de software de programação serão ofertados pelo
contratante;  
 
R3: Correto. Caso a atuação seja presencial, a contratante ofertará infraestrutura de escritório para a
equipe da contratada.  
 
R4: A contratação é por posto de serviço com valor fixo, portanto, não há possibilidade de hora extra
paga pela contratante; 
 
R5: O posto de serviço deve atender as demandas geradas pela contratante com qualidade e tempo
satisfatório, de acordo com os indicadores existentes e reconhecidos de produtividade para a linguagem
de programação requisitada, conforme o nível de senioridade requerido.  
 
R6:O preposto deve atuar nas dependências do contratante apenas quando requisitado. 
 
R7: Não há empresa realizando os serviços atualmente.  
 
R8: Não há empresa realizando os serviços atualmente.  
 
 
 
Atenciosamente,  
 
Comissão de Aquisição

https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/PoliticaPrivacidade.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/TermoUso.aspx
https://www.ouvidoria.sp.gov.br/Portal/Default.aspx
http://www.transparencia.sp.gov.br/
http://www.sic.sp.gov.br/

