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Município de Trombudo Central
Zulnei Luchtenberg
Pregoeiro
Referente: PE n.º 51/2021 - Alteração da data para aplicação da Prova de
Conceito.

Prezado Senhor,

Betha Sistemas Ltda., pessoa jurídica de direito privado,
regularmente inscrita no CNPJ sob nº 00.456.865/0001-67, com sede na Rua
Júlio Gaidzinski, nº 320, bairro Pio Corrêa, Município de Criciúma, Estado de
Santa Catarina, vem, mui respeitosamente, através do presente, e diante da
solicitação encaminhada por esta municipalidade via e-mail, informar e
requerer o que segue:

Considerando que a abertura das propostas do Processo
Licitatório n.º 53/2021 - PMTC - PE n.º 51/2021, foi realizada em 20/12/2021, e
que somente 03 (três) meses após, convocaram a Licitante vencedora para
demonstração, a qual foi remarcada para a data de 31/03/2022;

Considerando a alta demanda da Licitante, por conta das
mudanças no e-sfinge Rest, e agendas firmadas, e, ainda, que diante da
brevidade da convocação não terá Técnicos disponíveis para cumprir a
demanda;

Considerando que, os bens e serviços de T.I., apesar de suas
particularidades, são considerados bens e serviços de natureza comum, até
por esse motivo, o presente certame trata-se de Pregão onde o critério de
julgamento estabelecido é o de menor preço por lote, em conformidade com
as Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/1993.



Partindo desse pressuposto, e da máxima de que bens de
serviços comum são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos através de especificações usuais de
mercado, ou seja, a partir de características de desempenho e qualidade que
são comumente disponibilizadas no mercado pelos fornecedores - vide
artigo 1º, parágrafo único da Lei 10.520/2002, e considerando ainda que, as
Licitantes participantes do certame, são empresas do ramo de software
para Gestão Pública há longos anos, e diante da necessidade da
demonstração dos itens dispostos no Termo de Referência, requer-se que a
Prova seja realizada no dia 11/04/2022.

Sem mais para o momento, e na certeza de que seremos
atendidos, antecipamos nossos agradecimentos com elevados protestos de
estima e consideração.

Criciúma/SC, 30 de março de 2022.

Valcemir Campos Ponciano Natali Cristine de Souza Portes Ferreira
Betha Sistemas Ltda OAB/SC 43.034
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