
Ana Carolina <anacarolina@cfa.org.br>

Solicitação de esclarecimentos ao edital Pregão Eletrônico 22/2019.
4 mensagens

Jonas Dalfovo <jonas.dalfovo@senior.com.br> 29 de novembro de 2019 13:57
Para: "licitacao@cfa.org.br" <licitacao@cfa.org.br>

Prezado Sr. Pregoeiro Alberto Lopes de Barros, boa tarde.

Venho por meio deste, respeitosamente solicitar esclarecimento ao edital Pregão Eletrônico nº 22/2019, processo
476900.007275/2019-99.

No objeto item 2.4, solicita que o sistema seja pronto e 100% WEB. No item 9.1, Requisitos Gerais da Solução, Plataforma
requisito 1, fala em possuir em sua “totalidade” interface WEB para os usuários, inclusive com responsividade.

Perguntas:

01 – Quando fala em sua “totalidade” interface WEB, a solução precisa estar construída em plataforma WEB 100%?

02 – Toda a solução precisa ser 100% responsiva?

03 – Será permitido o uso de emuladores, para que a solução rode em browers de mercado caso a solução seja híbrida, ou seja,
parte WEB parte Client Server?

04 – Podemos entender que a solução atenderá o requisito 100% WEB, para os usuários finais, ou seja, usuários que utilizarem o
Portal do Gestor e do Colaborador e para os demais, usar um emulador?

Ficamos no aguardo do breve retorno.

Desde já agradecemos pela atenção.

Atenciosamente.

Jonas Dalfovo
Contas Governo
Diretoria de Mercado
+55 (47) 3039-3546 | (47) 99269-6307
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Ana Carolina <anacarolina@cfa.org.br> 29 de novembro de 2019 14:12
Para: CRH <crh@cfa.org.br>

Boa tarde, Isaías!

Encaminhamos questionamento realizado pela Senior quanto ao Pregão 22/2019.

        Atenciosamente,

Ana Carolina - Assistente Administrativo

Setor de Compras

Conselho Federal de Administração

Câmara Administração e Finanças

radioADM.org.br | 24 horas de informação e música          

www.cfa.org.br

facebook.com/cfaadm

(61) 3218-1813

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Isaias Alves dos Santos <isaiassantos@cfa.org.br> 3 de dezembro de 2019 10:17
Para: Ana Carolina <anacarolina@cfa.org.br>

Bom dia,

Em resposta ao seu email informamos:

01 – Quando fala em sua “totalidade” interface WEB, a solução precisa estar construída em plataforma WEB 100%?
Resposta: SIM
02 – Toda a solução precisa ser 100% responsiva?
Resposta: SIM
03 – Será permitido o uso de emuladores, para que a solução rode em browers de mercado caso a solução seja híbrida, ou seja,
parte WEB parte Client Server?
Resposta: NÃO
04 – Podemos entender que a solução atenderá o requisito 100% WEB, para os usuários finais, ou seja, usuários que utilizarem o
Portal do Gestor e do Colaborador e para os demais, usar um emulador?
Resposta: NÃO. A ferramenta deve ser 100% WEB.

Atenciosamente,

Adm. Isaias Santos, Dr. - Coordenador de RH
Conselho Federal de Administração
Coordenadoria de Recursos Humanos

radioADM.org.br | 24 horas de informação e música          

CFA-TV youtube.com/cfatvoficial

www.cfa.org.br

(61) 3218-1805

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ana Carolina <anacarolina@cfa.org.br> 3 de dezembro de 2019 10:24
Para: Jonas Dalfovo <jonas.dalfovo@senior.com.br>

Bom dia, Sr. Jonas!

 Encaminhamos as respostas ao seu pedido de esclarecimento referente ao Pregão nº 22/2019. 
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01 – Quando fala em sua “totalidade” interface WEB, a solução precisa estar construída em plataforma WEB 100%?
Resposta: SIM
02 – Toda a solução precisa ser 100% responsiva?
Resposta: SIM
03 – Será permitido o uso de emuladores, para que a solução rode em browers de mercado caso a solução seja híbrida, ou seja,
parte WEB parte Client Server?
Resposta: NÃO
04 – Podemos entender que a solução atenderá o requisito 100% WEB, para os usuários finais, ou seja, usuários que utilizarem o
Portal do Gestor e do Colaborador e para os demais, usar um emulador?
Resposta: NÃO. A ferramenta deve ser 100% WEB.

        Atenciosamente,

Ana Carolina - Pregoeira

CEPREG

Conselho Federal de Administração

Câmara Administração e Finanças

radioADM.org.br | 24 horas de informação e música          

www.cfa.org.br

facebook.com/cfaadm

(61) 3218-1813
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