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Bom dia caríssimos!
Referente ao EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020/CMPB TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2020/SADM/CMPB
 

DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA MENSURAR OS VALORES:

 

1 – Das Customizações para integração do Novo Website com o Sistema Legisla�vo – Interlegis (SAPL).

 

Gostaríamos de verificar o interesse em customizar um sistema já existente(SAPL) e não em contratar um novo sistema, pois aperfeiçoar e o�mizar uma

ferramenta já existente, é mais trabalhoso e custoso do que elaborar uma nova solução. Para o�mizar um sistema já existente, a empresa vencedora de

primeiramente interpretar o código criado; e embora as linguagens de programação sejam universais, a forma que cada um desenvolve o programa, é

diferente.

 

Devido a isto, caso realmente desejam a integração do sistema SAPL com o Novo WEBSITE, será necessário liberar o acesso ao código fonte da ferrame

para que as empresas que possuem interesse em par�cipar,  possam analisar e mensurar o valor.

 

Para melhor ilustrar, faremos a seguinte analogia; que embora não seja do ramo, servirá apenas para ilustrar a situação.

Suponhamos que a câmara deseja concertar um carro que está quebrado(INTERLEGIS SAPL), as empresas que fossem enviar as cotações ou concertar,

precisariam ver o carro e analisar, pois para "corrigir", a empresa teria que ver o motor do carro, a fim de informar qual é o problema e se seria o motor

inteiro que está com problema, ou apenas uma das peça; pois cada situação implicaria dras�camente no valor.

 

Sendo assim, precisaríamos do acesso ao código fonte SAPL, para que possamos precisar o valor.

 

2 – Das Leis, Documentos e Proposituras:

Não estamos encontrando a legislação e as proposituras no Website. Vocês possuem as Leis, Proposituras, e os documentos digitalizados para nos envia

no intuito de uma possível importação de dados, caso vençamos a licitação?!

 
Muito obrigado.
 
Neto, J.B.
Gestor Comercial
(14) 99615-7265
(14) 99874-0828
WEBLINE® SISTEMAS
Rua Oscar Leopoldino da Silva, 119
Cep: 17.501-140 - Marília – SP
 


