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RESPOSTA A QUESTIONAMENTO Nº 01/2018

PROCESSO LICITATÓRIO 36/2018
PREGÃO PRESENCIAL 33/2018

A Câmara Municipal de Sete Lagoas, nos autos do processo licitatório nº
36/2018, instaurado na modalidade Pregão Presencial nº 33/2018, cujo objeto é a
locação de impressoras multifuncionais para a nova sede deste Poder Legislativo,
torna público aos interessados a resposta ao questionamento formulado, valendo
para todos os efeitos legais.

1. Pergunta: No edital são mencionados os softwares Smartcount / Safe
Print para gerenciamento das impressões. Serão utilizados, de fato, os recursos do
safe print, visto que este agrega funcionalidades distintas?"

Embora tenha sido mencionado o software Safe Print, tendoResposta:
em vista o nosso cenário de utilização, os recursos disponíveis no software
Smartcount já atendem plenamente às nossas necessidades, não sendo necessária
a combinação com aquele outro.

2. Pergunta: No edital não foi mencionado critério para eventuais cópias
excedentes à franquia. Qual seria o critério estabelecido para as cópias
excedentes?"

No que diz respeito às cópias excedentes, de acordo comResposta:
valores de mercado analisados, o custo não poderá ser superior a R$ 0,10 (dez
centavos) por página A4 em preto e R$ R$ 0,80 (oitenta centavos) em cores.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Sete Lagoas, 24 de outubro de 2018.

JAQUELINE HELENA ALVES
Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2018

A Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG, nos autos do processo licitatório nº
34/2018, instaurado na modalidade pregão presencial nº 31/2018, cujo objeto é a
aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos para nova sede,
torna público aos interessados que referido processo foi homologado pela
autoridade competente e o objeto adjudicado em favor das licitantes proponentes
Portal Informática Comércio e Serviços Ltda ao preço global de R$ 5.800,00 (cinco
mil e oitocentos reais), MPA Empreendimentos Eireli ao apreço global de R$
13.704,00 (treze mil setecentos e quatro reais) e Vanessa Angélica Teixeira
Gonzaga Aguiar ao preço global de R$ 12.750,00 (doze mil setecentos e cinquenta
reais).

Sete Lagoas, 24.10.2018.
Jaqueline Helena Alves

Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018

A Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG, nos autos do processo licitatório nº
33/2018, instaurado na modalidade pregão presencial nº 30/2018, cujo objeto é a
instalação e con!guração de infraestrutura física e lógica de tecnologia da
informação, torna público aos interessados que referido processo foi homologado
pela autoridade competente e o objeto adjudicado em favor das licitantes
proponentes HZ Telecomunicações e Informática Ltda ao preço global de R$
70.000,00 (setenta mil reais) e Digital Informática e Tecnologia Ltda ao preço
global de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Sete Lagoas, 24.10.2018.
Jaqueline Helena Alves

Pregoeira.
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