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Câmara Municipal de Americana 

Estado de São Paulo 

 

 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 303, de 11 de novembro de 2015. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote. 

LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Municipal nº 

3.940/2003 e Decreto Legislativo Municipal nº 316/06. Lei Complementar Federal nº 

123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014, aplicando-se subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições da Lei nº 8.666/93.  

OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática, sendo microcomputadores, 

licenças de software, impressoras multifuncionais e tablets, para a Câmara Municipal de 

Americana. 

LOCAL: Câmara Municipal de Americana, Praça Divino Salvador, nº 5, Bairro Jardim 

Girassol. 

 

CREDENCIAMENTO E SESSÃO PÚBLICA: 04 (quatro) de dezembro de 2015, às 

09h30min. 

 

 

Em resposta à solicitação de esclarecimentos de empresas interessadas na licitação acima 

identificada, a Câmara Municipal de Americana torna públicas as seguintes respostas aos 

questionamentos formulados: 

 

Pergunta nº 1: Conforme contato telefônico, nossa dúvida referente ao pregão presencial nº 

009/2015 é quanto ao lote 1 (Computadores), onde na página 13 do edital, 1º parágrafo do 

Lote 1, solicita que “Todos equipamentos oferecidos para este lote deverão ser de mesma 

marca e modelo.”  

Com isso, será aceito computadores integralizados, isto é, montados com diferentes peças, 

como por exemplo placa mãe Asus + Processador Intel + teclado, mouse e monitor de 

fabricantes diferentes? Ou apenas será aceito computadores fechados como por exemplo Dell 

e HP? Pois o custo entre tais opções é muito diferente, sendo que um computador montado é 

mais barato que um computador fechado Dell ou HP. 

 

Resposta: Sim! Serão aceitos computadores integralizados / montados, desde que todos 

tenham a mesma configuração de montagem. 

 

 

Pergunta nº 2: Referente ao mesmo item, é solicitado o monitor 19EB13P, porém ele esta 

fora de linha, posso ofertar um monitor de outro fabricante? O monitor solicitado possui 

ajuste de altura, mas no edital não solicita esta característica, caso seja autorizado ofertar 
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outra marca, pode ser sem essas exclusividades que o 19EB13P possui, e seguir apenas o 

descritivo do Anexo I? 

 

Resposta: Não teremos tempo hábil para responder essa pergunta, pois demandaria 

uma análise de mercado se esse item realmente está fora de linha, e como a abertura do 

certame será realizada amanhã dia 04/12/2015, ficamos impossibilitados de lhe 

responder. 

 

 

Pergunta nº 3: No descritivo do edital é citado marca e modelo dos componentes dos itens.  

Como por exemplo no lote 01 referente a microcomputadores, pede-se: “Processador com 

clock mínimo de 3.7 Ghz com tecnologia Core I3 4170... Placa-mãe H81M-C/BR” 
Pergunta: 

 

Serão considerados modelos compatíveis referentes aos que estão descritos no edital?  

 

Resposta: Não. Serão aceitos equipamentos somente conforme o edital. 

 

 

 

 

Americana (SP), aos 3 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

JULIANA NANDIN DE CAMARGO SECCO 

SECRETÁRIA GERAL 

 


