
Eduardo Cury <eduardo.cury@agencia.baciaspcj.org.br>

Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 
1 mensagem

Tony Segatto <tony.segatto@agencia.baciaspcj.org.br> 17 de setembro de 2021 13:50
Para: Perola Pletsch <perola.pletsch@pisontec.com.br>
Cc: Carla Carvalho <carla.carvalho@pisontec.com.br>, Estela Carvalho <estela@pisontec.com.br>, Michel Pisontec
<michel@pisontec.com.br>, Douglas Oliveira <vendasgov3@pisontec.com.br>, Cristina Moreira
<vendasgov4@pisontec.com.br>, Administrativo <administrativo@agencia.baciaspcj.org.br>, TI
<ti@agencia.baciaspcj.org.br>, Ivens Oliveira <ivens.oliveira@agencia.baciaspcj.org.br>, Charles Costa
<charles.costa@agencia.baciaspcj.org.br>, Mateus Maroun <mateus.maroun@agencia.baciaspcj.org.br>

Prezada Perola, boa tarde,

Seguem as respostas aos questionamentos realizados:

--------------------------------------------------------------------------------
I – O serviço está sendo executado ou já foi em algum momento?
Está sendo executado.
 
Se a reposta for positiva:
a) qual empresa é ou foi responsável? 
Empresa FC Nuvem - Grupo FCâmara.
 
b) Quantos profissionais atuam atualmente no serviço?
Equipe de suporte da empresa FC Nuvem, caso necessário.
 
II - Será necessário fornecimentos de peças e/ou materiais ou softwares?
Não.
 
III - O serviço poderá ser executado remotamente?
Sim.
 
IV – A apresentação de Profissionais Certificados integrantes no quadro de funcionários da Licitante, deve ser
realizada apenas no ato da assinatura do contrato, sendo aceitos profissionais certificados cuja contratação se dê
por prestação de serviço, sem vínculo trabalhista com a Licitante.
Sim. Deverá ser apresentado na assinatura do contrato. Os profissionais deverão ter vínculo com a empresa
(registro em CTPS, contrato de trabalho, diretor ou sócio da empresa).
 
V – Qual o valor estimado?
O valor estimado é de R$ 366.535,80.
--------------------------------------------------------------------------------------

Permanecemos à disposição.

Atenciosamente, 

Tony Douglas Segatto 
Coordenador Financeiro  
Agência das Bacias PCJ 
tony.segatto@agencia.baciaspcj.org.br 
(019) 3437-2100 
agencia.baciaspcj.org.br 

Em qui., 16 de set. de 2021 às 17:49, Perola Pletsch <perola.pletsch@pisontec.com.br> escreveu: 

mailto:tony.segatto@agencia.baciaspcj.org.br
https://agencia.baciaspcj.org.br/
mailto:perola.pletsch@pisontec.com.br


À

AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ – SÃO PAULO

 

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021

 

Objeto - A presente licitação tem por objeto a contratação empresa para fornecimento de serviço de
capacidade computacional da nuvem Microsoft Azure, na modalidade CSP (Cloud Solution Provider), pelo prazo
de 12 meses, visando substituir o antigo fornecedor e manter em funcionamento todos os recursos e serviços já
existentes, sem alterá-los, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência.

 

Ilmo.(a) Sr.(a) Pregoeiro(a),

 

A empresa Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação EIRELI,
inscrita no CNPJ Nº 12.007.998/0001-35, situada em Olinda/PE, vem
respeitosamente, solicitar ESCLARECIMENTO, conforme termos elencados a seguir.

 

I – O serviço está sendo executado ou já foi em algum momento?

Se a reposta for positiva:

a) qual empresa é ou foi responsável?

b) Quantos profissionais atuam atualmente no serviço?

 

II - Será necessário fornecimentos de peças e/ou materiais ou softwares?

 

III - O serviço poderá ser executado remotamente?

 

IV – A apresentação de Profissionais Certificados integrantes no quadro de
funcionários da Licitante, deve ser realizada apenas no ato da assinatura do
contrato, sendo aceitos profissionais certificados cuja contratação se dê por
prestação de serviço, sem vínculo trabalhista com a Licitante.

 

V – Qual o valor estimado?

 

Agradecemos sua atenção ficando no aguardo de breve reposta.

 

Atenciosamente,

 



Perola Pletsch | Setor Jurídico

www.pisontec.com.br |
perola.pletsch@pisontec.com.br

office: +55 81 3257-5110
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