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Esclarecimento 21/05/2014 13:59:09

De: DILCREIA MARTINS FAGUNDES DO NASCIMENTO-ME - governocompras@hotmail.com> Para: licitacoes@ssp.df.gov.br Enviadas: Terça-feira, 20 de maio de 2014
11:00:05 Assunto: Pregão Eletrônico 07/2014 - Item 8 - Esclarecimento Senhores, bom dia: Com o intuito de evitar transtornos futuros, solicitamos a gentileza de
esclarecer-nos dúvida referente ao pregão e item acima citados uma vez que a descrição contida no Termo de Referência remete a um equipamento (Filmadora
Profissional CANON XA10 HD) cujo preço médio de mercado gira em torno de R$ 8.000,00 e que o maior valor aceitável para o referido item é de R$ 2.822,02. Dessa
forma aguardamos o esclarecimento solicitado. Grato - Fagundes - Gerente de Licitações e Contratos
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Resposta 21/05/2014 13:59:09

Boa tarde, Em resposta ao Pedido de Esclarecimento referente ao o item 08 do termo de referência, eis a resposta da Gerência de Material e Patrimônio desta
Secretaria de Estado de Segurança Pública: PROCESSO: N°050.000.520/2013-SSP/DF INTERESSADO: Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal.
ASSUNTO: Aquisição equipamentos de Áudio e Vídeo. REFERÊNCIA: Questionamento item 08 do Edital 07/2014. Trata o presente processo de aquisição de
equipamentos de áudio e vídeo para atender a demanda dos Convênios: 759.564/2011, 775.735/2012, 775.139/2012 e 775.119/2012, firmados entre o Distrito
Federal e a União por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e o Ministério da Justiça, que em atenção ao pedido de esclarecimento da
Srª Dilcreia Martins Fagundes, encaminhado por meio do Memorando n° 58/2014/CPL/SUAG, quanto ao preço estimado do item 08 - ´Câmera Filmadora profissional,
com case de proteção e bateria extra, 24Mbps AVCHD 64GB Internal Flash Drive, 10x HD Zoom, 3.5` Touch Panel LCD Screen", temos a informar que o
supramencionado material foi objeto de ampla pesquisa de mercado, alcançando-se três propostas válidas e preço praticado pela Administração, onde extraiu-se o
valor estimativo de R$2.822,02 (dois mil oitocentos e vinte e dois erais e dois centavos), conforme consta nos autos do processo. Outrossim, esclareço que os bens a
serem adquiridos devem conter no mínimo as especificações contidas no Termo de Referência do Edital, não prosperando a afirmativa da existência de somente uma
marca, nem tão pouco à média de preço apontado pela Sra Dilcreia Martins Fagundes, a qual seria desconsiderada cm detrimento da discrepância das demais.
Brasília-DF, 21 de maio de WALMIR JOSÉ GOMES Chefe do Núcleo de Aquisição Brasília-DF, 21 de maio de 2014. LEUTON RODRIGUES DA SILVA Gerente de Material e
Patrimônio
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