
 

 

Rua Episcopal, nº 1.575, Centro, São Carlos – SP, Fone/Fax: (16) 3362 1162 

Prefeitura Municipal de São Carlos 
Departamento de Procedimentos Licitatórios 

Seção de Licitações 

“São Carlos, Capital da Tecnologia” 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 045/2019 

PROCESSO N.º 2819/2019 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Aos 06 (seis) dias do mês de junho do ano de 2019, às 13h00, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao 
Sistema Informatizado de Licitações - Pregão Eletrônico para proceder à análise do Pedido de Esclarecimentos encaminhado via e-
mail a este Departamento de Procedimentos Licitatórios – Seção de Licitações pela empresa AMC Informática Ltda., inscrita no 
CNPJ sob o nº 62.541.735/0006-94, referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA A FIM DE ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS.   
 
“1º - Quanto a garantia dos equipamentos 
Conforme anexo IV – Termo de Referência, item A.10, informa que prazo de garantia está estipulado na descrição de cada item. 
Entretanto existem alguns itens onde esse prazo de garantia não é informando, como projetores e tablets. 
Pergunta: Qual o prazo de garantia devemos considerar? 
  
2º - Quanto aos valores médios unitários 
O lote de projetores informa valores médios unitários de: 
R$ 1.816,33 para o item 01 do lote 05 
R$ 3.053,20 para o item 02 do lote 05. 
O valor médio do item 01 está correto? 
Os projetores interativos tem preço de mercado acima de R$ 6.000,00, como o caso do produto Epson que atende ao edital 
modelo Projetor BrightLink 675Wi+. 
  
Pergunta: Valores ofertados para o item 01 acima dos médios serão considerados?” 
 

Consultada a unidade solicitante, a Secretaria Municipal de Educação com o aporte do Departamento de Tecnologia da 

Informação, que se manifestou como segue: 

 

1 – R: Garantia de tablets e projetores de 1 ano. 

2 – R: Informamos que foi realizada ampla pesquisa, conforme consta do processo administrativo e este valor segundo esta 

pesquisa é o apresentado. 

 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 

conhecimento público. 

 

 

 

Roberto C. Rossato 

Autoridade Competente 
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      Pregoeiro                                                                        Membro 


