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RESPOSTA A QUESTIONAMENTO Nº 01/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO 24/2019 

PREGÃO PRESENCIAL 20/2019 

 

A Câmara Municipal de Sete Lagoas, nos autos do processo licitatório nº 24/2019, 

instaurado na modalidade pregão presencial nº 20/2019, cujo objeto é a aquisição e instalação de 

equipamentos de informática e TV, após ouvir o Diretor do Departamento de Informática desta Casa, 

torna público aos interessados as respostas aos questionamentos formulados, valendo para todos os 

efeitos legais. 

 

1. Pergunta: Qual o tipo de serviço de instalação está incluso? Pois em nenhum momento na 

especificação o edital fala de tal instalação. Gostaríamos de entender como será feita essa instalação 

referente ao equipamento de informática, pois os equipamentos é somente ligar na tomada. Gostaria de 

saber se referente aos equipamentos de informática será necessário enviar um representante da 

empresa para fazer tal ligação? 

 

Resposta: O termo “instalação” que se apresenta na descrição do objeto do presente processo 

licitatório refere-se essencialmente ao item 01 do lote 02, qual seja, o serviço de implantação que 

contempla, entre outras atividades, a instalação física e a configuração de alguns dos demais itens 

constantes no mesmo edital. Portanto, somente ao vencedor do referido item deste certame implicará 

responsabilidade de instalação de equipamentos. 

 

2. Pergunta: Como na descrição dos itens de informática não se pede instalação, entendemos que a 

nota é somente de aquisição. Está correto? 

 

Resposta: Sim, este entendimento está correto. 

 

3. Pergunta: O próprio edital conforme citado acima fala que não se tem instalações específicas. Com 

isso entendemos que os equipamentos de informática deverão ser somente entregues? 

 

Resposta: Sim, este entendimento está correto. 

 

4. Pergunta: Em relação ao item 06 (02 unidades), qual seja, Nobreak senoidal 3200VA, é necessário 

que seja informado se o item será: dupla conversão ou senoidal (on line). Ademais, para uma “dupla 

conversão” necessário especificar se transformador isolador e principalmente a tensão de saída fixa, já 

que é limitada a quantidade fornecedores. 

 

Resposta: De fato, aqui houve um equívoco na descrição do equipamento onde o termo “dupla 

conversão”, embora citado, não se aplica ao item pretendido neste certame. Portanto, favor 

desconsiderar esta característica específica, mantendo-se, porém, todas as demais, inclusive a 

capacidade de 3200VA. 

 

As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

 

Sete Lagoas, 3ª feira, 05 de novembro de 2019. 
 

 

JAQUELINE HELENA ALVES - Pregoeira. 


