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Licitação Vital Brazil <licitacao.vitalbrazil@gmail.com>

Pedido de esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2020 / INSTITUTO VITAL
BRAZIL. ABERTURA DA 
1 mensagem

RENATA OLIVEIRA FERREIRA SANTOS <licitacoes@myriadbr.com> 26 de novembro de 2020 15:18
Para: licitacao.vitalbrazil@gmail.com

  Boa tarde!

A empresa MYRIAD - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S.A., inscrita no CNPJ sob o nº. 11.144.544/0001-43, com sede na
Rua Adib Auada, n° 35, CJ 210, 2° Andar, Bloco C, Condomínio Prime Office Park Granja Viana, Co�a/SP - CEP:
06710-700, interessada em par�cipar do Processo Nº 030/2020, vem, tempes�vamente, requerer esclarecimentos:  

  Com Base no ponto 4 do Edital (GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS), onde é mencionado Software
de uso livre (opensource, freesoftware), a aplicação opensource, onde o mesmo difere, no desempenho da aplicações e
fluxo de trabalho em relação a massa de dados.

Fica o questionamento desta questão, onde, se o mesmo é obrigatório para a participação do edital?

Myriad

Obs: As informações contidas nesta mensagem, incluindo qualquer anexo, são de interesse exclusivo à(s) 
pessoa (s) e ou instituição (ões) para quem foi endereçada, podendo ser confidenciais ou legalmente 
protegidas. É proibida a retenção, distribuição, divulgação ou utilização de quaisquer informações 
contidas neste arquivo. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a e nos informe 
sobre o seu recebimento indevido, retornando-a para o seu autor.  As ideias contidas nesta mensagem ou em 
seus anexos não necessariamente  
refletem a opinião desta empresa.  Agradecemos a gentileza de sua cooperação. 

Information contained in this message, including all attachments, is directed exclusively to the person or 
company whom be addressed to, being confidential or legally protected. It is forbidden the retention, 
distribution, announcement or utilization of any information contained in this file. If you had received 
this message by mistake, please, delete it and inform us about the mistake, sending it back to sender. 
Ideas and concepts described in this message do not reflect necessarily this company opinion.  

Thanks for your cooperation. 
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Vital Brazil

Gerência de Licitações

À Diretoria Industrial

Encaminho o Pedido de Esclarecimento, SEI 10832806, referente ao Pregão Eletrônico nº 030/2020,
formulado pela empresa MYRIAD - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S.A., interessada em participar
do presente certame.

Solicito que a resposta à mesma deverá ser realizada até 27/11/2020, sendo que no período em questão
deveremos além de responder ao interessado, teremos ainda, que disponibilizar no Sistema Integrado de
Gestão de Aquisição (SIGA) a referida resposta de modo que as outras empresas interessadas também
tomem conhecimento do esclarecido, que pode ser determinante para a inscrição das mesmas no Pregão
Eletrônico.

 

Juarez P Tavares Júnior

Gerência de Licitações

ID: 26974436

 
Niterói, 26 de novembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juarez Pacheco Tavares Junior, Administrador, em
26/11/2020, às 15:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 10833082
e o código CRC 480AB011.

Referência: Processo nº SEI-080005/000399/2020 SEI nº 10833082

Rua Maestro José Botelho, 64, - Bairro Vital Brazil, Niterói/RJ, CEP 24230-410 
Telefone:   

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Vital Brazil

Diretoria Industrial

 
À Gerência de Licitações,
 

Face ao Esclarecimento, SEI 10832806, referente ao Pregão Eletrônico nº 030/2020,
formulado pela empresa MYRIAD - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO S.A, interessada em participar do
presente certame, segue abaixo as respostas:

Referência: Item IV alínea a) do Termo de Referência.
Sim. Visando a liberdade que sua licença confere ao respectivo usuário, além da redução

nos custos operacionais, o software livre é obrigatório para a participação do certame.
 
 

 
Niterói, 27 de novembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Fernando Alves Jota, Diretor Industrial, em 27/11/2020,
às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº
46.730, de 9 de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 10860498
e o código CRC 315F67B8.

Referência: Processo nº SEI-080005/000399/2020 SEI nº 10860498

Rua Maestro José Botelho, 64, - Bairro Vital Brazil, Niterói/RJ, CEP 24230-410 
Telefone:   

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6

