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Situação AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

Ente federativo Comitê Paralímpico Brasileiro
UC ENTIDADES CONVENIADAS COMITê PARALíMPICO BRASILEIRO
Fase Preparatória

Edital e Anexos

Pregão

Gestão de Prazos

Atos Decisórios

39562020827 Luis Gustavo Pedrosa Demetrio

Voltar
Pergunta
Preposto e Gerente de Projetos

08/04/2021 15:01:01

CPF: 31572588691
Nome: Dalton Leonel da Mata
Endereço: Rua Teodomiro Cruz 34 ap 201, Sao Lucas
Cidade: Belo Horizonte
CEP: 30240530
Telefone: 31987379777
E-mail: daltonmata@tty2000.com.br
Senhores,

O edital define o seguinte com relação do Preposto e ao Gerente de Projetos:
8.1.2. Formalizar a indicação de preposto da empresa e substituto eventual, para o
gerenciamento dos serviços técnicos e gestão administrativa do contrato, com poderes de representante legal para tratar dos assuntos relacionados ao contrato junto à
CONTRATANTE, em horário comercial, de segunda à sexta feira, sem ônus adicional para o CONTRATANTE;

8.1.22. A empresa deverá apresentar disponibilizar, sem custos adicionais, Gerente de
Projetos, com formação superior em TI, durante toda vigência do contrato.

Diante do exposto questionamos se o Preposto poderá atuar remotamente atendendo as requisições em seus aspectos legais, fiscais e administrativas do contrato e o Gerente
de Projeto de forma presencial respondendo por todas questões tecnicas do projeto e questões relacionadas a gerencia tecnica do analistas alocados no projeto.

Att.,
Resposta
Luis Gustavo Pedrosa Demetrio da Silva

13/04/2021 19:15:17

Senhor Licitante,

Visando dirimir sua dúvida, apresentamos o esclarecimento elaborado por esta comissão de aquisição e pela unidade requisitante:

Diante do exposto questionamos se o Preposto poderá atuar remotamente atendendo as requisições em seus aspectos legais, fiscais e administrativas do contrato e o Gerente
de Projeto de forma presencial respondendo por todas questões tecnicas do projeto e questões
relacionadas a gerencia tecnica do analistas alocados no projeto.

Resposta:
O preposto destacado para gestão administrativa ou da área de TI não necessitam estar presencialmente na sede da contratante, exceto quando houver solicitação de reuniões
para esclarecimentos ou requisições por uma das partes, sempre respeitando o objeto licitado.

Atenciosamente
Comissão de Aquisição
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