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RESPOSTA A QUESTIONAMENTO Nº 01/2019
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PROCESSO LICITATÓRIO 06/2019
PREGÃO PRESENCIAL 06/2019

A Câmara Municipal de Sete Lagoas, nos autos do processo licitatório nº
06/2019, instaurado na modalidade pregão presencial nº 06/2019, cujo objeto é a
aquisição de catracas e software de gerenciamento de acesso poltronas para
auditório desta Casa Legislativa, torna público aos interessados a resposta aos
questionamentos formulados, valendo para todos os efeitos legais.

No edital na planilha consta o Cadastrador de mesa de1. Pergunta:
cartão de proximidade, mas nas especi!cações consta o COLETOR DE DADOS (...
coletor deve ser de construção ABS adequada para instalação na parede e as suas
partes deverão ser do tipo auto suportadas rígidas). Esclarecer: em qual local será
instalado este coletor, e por que ele não consta na planilha?

houve um equívoco na descrição do equipamento. TalResposta:
descrição foi corrigida no edital que foi inserido no site desta Casa com o título
“Edital Alterado”.

A catraca PNE, o acesso será através de leitor biométrico e2. Pergunta:
de proximidade? Com a urna coletora, que consta como outro item adicional.

O acesso na catraca PNE deverá ser permitido através tantoResposta:
do cartão de proximidade quanto por biometria. A urna coletora deverá estar
incluída no equipamento.

No edital consta no Descritivo Técnico dos Equipamentos,3. Pergunta:
catracas, catraca PNE, urna para catraca PNE, crachás, leitor de mesa para crachás e
sistema. Já na especi!cação do controle de Acesso, há uma informação de coletores
de dados (item 4 pag 28), que não consta no descritivo. Como proceder?

Houve aqui um equívoco na descrição do equipamento. TalResposta:
descrição foi corrigida no edital que foi inserido no site desta Casa com o título
“Edital Alterado”.

O item 1, catraca tipo pedestal, tem uma coletora de cartão?4. Pergunta:
E sistema anti-pânico (braço que cai)?

O item 1 não possui urna coletora de cartão. O sistema anti-Resposta:
pânico não consta como pré-requisito, mas serão aceitas propostas que envolvam
esta tecnologia.

O item 2, catraca PNE, o controle de acesso é através de5. Pergunta:
biometria e cartão, conforme item 01?

O controle de acesso da catraca PNE deverá permitir, noResposta.
mínimo, as modalidades biometria e cartão de proximidade, não obstando outras

modalidades adicionais (teclado, código de barras, etc).
O item 6, controlador de acesso por biometria, teclado ou6. Pergunta:

cartão, será instalado em qual local?

O local para instalação deste equipamento ainda não foiResposta.
de!nido. Mas, com certeza, será em um ambiente interno, não exposto
diretamente à ação de intempéries ou outras condições extremas.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Sete Lagoas, 2ª feira, 08 de abril de 2019.

JAQUELINE HELENA ALVES
Pregoeira.

ERRATA Nº 01 AO EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2019.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Tomada de Contas -
CFFOTC, por seu Presidente Vereador Milton Maurício Martins, no uso das
atribuições que lhe conferem o inciso II, do art. 76 e § 2º do art. 83 da Resolução nº
810/95 (Regimento Interno da Câmara Municipal) c/c o parágrafo 4º do art. 9º da
Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), tendo em vista a
Lei Municipal nº 6.826/2003, torna público aos interessados que o Edital regente
da Audiência Pública n.º 02/2019 para demonstrar e avaliar o cumprimento das
metas !scais do 3º Quadrimestre de 2018, o e o Relatório Bimestral Resumido da
Execução Orçamentária, nos termos dos artigos 52 a 55 da LC 101/2000, teve sua
data de realização alterada para os dias 10 (quarta-feira), 11 (quinta-feira) e 12
(sexta-feira) de abril de 2019, no horário de 08:30 às 12h30 horas. Ficam mantidas
as demais cláusulas do Edital.

Ver. Milton Maurício Martins
Presidente da CFFOTC
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