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COMUNICADO Nº 01/2012 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2012 

ALTERAÇÃO DE EDITAL E REABERTURA DE PRAZO 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Valinhos, Paulo Roberto Monteiro, comunica a 

todos os participantes do certame e demais interessados os esclarecimentos prestados 

em resposta aos pedidos de esclarecimentos ao Edital do Pregão nº 11/2012 

encaminhados pelas empresas abaixo especificadas: 

 
A. Pedidos de esclarecimentos da empresa Full Prime:  

1. Referente ao item 24 - servidor de rede: é solicitado uma gaveta externa para discos 3.5” de 14 baias; 

na verdade no mercado existe storage servers e storage system com 08 -12-16-24 baias. Podendo ser 

3.5” e 2.5”.  Não estão sendo solicitados discos e informando a capacidade dos mesmos, tecnologia de 

conexão e gerenciamento, o órgão ira comprar apenas a caixa? 

Resposta: Sobre a gaveta externa, verificou-se que realmente não mais existe gaveta de 14 no 

mercado, razão pela qual estamos alterando para gaveta de 12 baias com tamanho de 3,5”.  Sobre 

os discos, informamos que não estamos pedindo HDs para esta gaveta pois os mesmos já estão 

sendo comprados conforme item 7. 

 

2. Referente ao item 21 - no mercado não existem mais notebooks com bateria de lítio com 9 células 

conforme pedido e o valor estimado estaria abaixo do mercado.  

Resposta: Não procede a alegação da empresa de que não existem mais notebooks com bateria 

de lítio de 9 células. Ademais os descritivos foram retirados da BEC (Bolsa Eletrônica de 

Compras do Estado de São Paulo) e já confirmamos com diversos fabricantes a existência deste 

modelo. 

 

B. Pedido de esclarecimento da empresa Perfil:  

1. Referente ao item 24 – sugere alteração quanto à gaveta externa de 14 baias para 12 baias. 

Resposta: Realmente não mais existe gaveta de 14, estamos alterando para gaveta de 12 baias 

com tamanho de 3,5. 

 

C. Pedido de esclarecimento da empresa Up Shop: 

1. Referente ao item 06 - solicita maiores detalhamentos referente ao item: Placa Mãe - slot de memória 

ddr3 1333mhz 240 pinos; memória ram 4gb pc3 12800 – ddr3 4 gb 1600mhz  com dissipador de calor 

acoplado; placa de video para workstation sun modelo ultra-5.   

Resposta: Os produtos foram requisitados de acordo com o cadastro de materiais 

disponibilizado pela BEC e de uma forma a nos trazer o que há de melhor tecnologia para uso da 

Casa. Já confirmamos a existência de vários fabricantes dos modelos do item. Entretanto, para 

melhor descrever o item acrescentamos à placa de rede onboard 10/100/1000 mdps. 

 

D. Pedidos de esclarecimentos da empresa Cláudio Oliveira de Santana EPP - Shopinfo 

1. Referente ao item 06 – afirma que acerca da Placa Mãe com fax-modem On-board, 4 slot dimm 240: 

quase não tem placa p/13/5/17 c/4 slot e seria impossível placa mãe com fax-modem. Informando ser 

possível conseguir c/fax Off. 

Resposta: Em relação ao modelo da placa mãe manteremos com 4slots para possível upgrade 

caso necessário. Em relação ao item da Motherboard da CPU, a reclamação procede, já estamos 

excluindo do novo edital a observação com placa de fax modem onboard. 
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2. Referente ao critério de julgamento informa constar do edital: Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 

UNITÁRIO POR ITEM no preâmbulo do edital e no item 10.5.11 Julgamento por Lote pelo critério de 

menor preço unitário por Lote. 

Resposta: Informamos que o critério de julgamento será Menor Preço Unitário por Item e vamos 

rever o item mencionado. 

  

Informamos, ainda, que a Diretoria de Comunicação, procedeu a revisão e alteração dos descritivos dos 

itens 01, 02, 04, 06, 07, 17, 18, 19, 23, 24 e 25, razão pela qual, haverá a necessidade de alterações do 

Edital. 

 

Considerando que as alterações do edital poderão afetar a formulação da proposta, DECIDIMOS pela 

reabertura do certame, ficando sem efeito os atos praticados. 

 

Sendo assim, as empresas, que já haviam retirado a primeira versão do Edital poderão comparecer ao 

local, dias e horários abaixo especificados para retirada do Edital do Pregão 11/2012 em sua 2ª versão ou 

através do sítio  www.camaravalinhos.sp.gov.br.  

 

 Assim, DECIDIMOS pela republicação do certame, conforme abaixo especificado: 

 
PREGÃO (PRESENCIAL) N° 11/2012 – 2ª VERSÃO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2012 

DIRETORIA REQUISITANTE: Diretoria de Comunicação 

OBJETO: Registro de Preços destinado à aquisição de equipamentos e suprimentos de 

informática, conforme edital e anexos. 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM 

DATA/HORA CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS 

INTERESSADAS: dia 09/08/2012, às 9h. 

DATA/HORA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, COM RECEBIMENTO DOS 

ENVELOPES COM “PROPOSTAS DE PREÇOS” E “DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO”: dia 09/08/2012, às 9h30h. 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Câmara Municipal de Valinhos - Sala de 

Reuniões, Rua José Milani, 15, Centro, Valinhos/SP, CEP 13270-000.    

Pregoeiro: Jair Florêncio de Lima  

Equipe de Apoio: Felipe de Lemos Sampaio, Marcos Fureche, Rosemeire de Souza Cardoso 

Barbosa e Thiago Militino Rodrigues de Faria. 

LOCAL PARA CONSULTA E FORNECIMENTO DO EDITAL: O Edital na íntegra será 

fornecido aos interessados a partir de 30/07/2012, na Diretoria Administrativa da Câmara 

Municipal de Valinhos, Rua José Milani, n° 15, Centro, Valinhos, SP, no horário das 09 às 16 

horas, de segunda à sexta-feira, ou através do sitio  www.camaravalinhos.sp.gov.br. 

 

Valinhos, 25 de julho de 2012. 

 

 

PAULO ROBERTO MONTERO 

Presidente 
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