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Esclarecimento 14/05/2013 11:08:56
 
A empresa HBX Produtos Ltda. apresentou os seguintes pedidos de esclarecimento: 01 Esclarecimento: Itens
do Edital: 5.5. As propostas devem conter: e) conter prazo de entrega, de garantia e de instalação de acordo
com o item 4 do Termo de Referência – Anexo I do Edital não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir da retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou do Pedido de Fornecimento. Itens do Termo
de Referencia: 4 - GARANTIA DO OBJETO E ENTREGA 4.1. Os equipamentos deverão ser fornecidos no prazo
de 20 (vinte) dias, rigorosamente de acordo com as especificações técnicas e as quantidades detalhadas no
Item 3 – Especificações dos Materiais e Anexo do Termo de Referência. OBS: Qual será o prazo de entrega que
devemos colocar na proposta de preços, o que diz no item 5.5 do edital ou no item 4.1 do termo de referência?
02 Esclarecimento: Itens do Termo de Referencia: 4 - GARANTIA DO OBJETO E ENTREGA 4.1.2 - Sem prejuízo
do que dispõe o subitem 4.1.1, os equipamentos deverão ter prazo mínimo de 01 (um) ano de garantia,
contados da data da sua instalação/entrega na SSPDF. Para o material de nº 6 (seis) a garantia mínima deverá
ser de 02 (dois) anos. OBS: Qual é o produto e o número do item desse material de nº 6 que pede essa
garantia de 02(dois) anos? 03 Esclarecimento: Itens do Termo de Referencia: 4 - DO RECEBIMENTO E LOCAL
DE INSTALAÇÃO 6.2- Os itens 1 e 2, aparelhos de ar condicionado, serão recebidos pelo Almoxarifado, que
definirá e informará à empresa licitante os locais de instalação, conforme distribuição abaixo: a) SSP/DF (Sede)
– Praça do Buriti, SAM – CONJ. A BL. A – Ed. Sede SSPDF – Brasília/DF. b) SESIPE (Sede) – S.I.A Tr. 02 LTs.
2075-2215 – Brasília/DF. c) Centro de Progressão Penitenciária (CPP) – S. I. A Tr. 04 Lts.1600 – 1680 -
Brasília/DF d) Complexo Penitenciário da Papuda – CDP, CIR, PDF I, PDF II e DPOE – Rod. DF 465- KM 04 –
Fazenda Papuda – São Sebastião/ DF. e) Presídio Feminino do Distrito Federal - (PFDF) – A.E 01 – R.A II –
Granja Luis Fernando – Núcleo Rural Alagado – Gama/DF. OBS: O produto do item 02 é SUPORTE FIXO DE
PAREDE PARA TV e não APARELHO DE AR CONDICIONADO
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Resposta 14/05/2013 11:08:56
 
Em resposta ao pedido de esclarecimentos do Edital de Pregão Eletrônico nº 19/2012-SSP apresentado pela
empresa HBX Produtos Ltda, informo que: RESPOSTA 1: O prazo de entrega a ser considerado é o constante do
item 4.1 do Termo de Referência. RESPOSTA 2: O produto que pede a garantia de 2 (dois) anos, é a
IMPRESSORA DE CRACHÁ, item nº 5. RESPOSTA 3: O produto reportado no item 6.2 é referente ao item nº 6
(ar condicionado). Para que não haja divergências, providenciamos a alteração na alínea ´e" do item 5.5 do
Edital que passa para a seguinte: e) conter prazo de entrega, de garantia e de instalação de acordo com o item
4 do Termo de Referência – Anexo I do Edital. O prazo de entrega será contado a partir da
retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou do Pedido de Fornecimento. Alteramos também a
redação dos itens 4.1.2 e 6.2 do Termo de Referência para: 4.1.2 - Sem prejuízo do que dispõe o subitem
4.1.1, os equipamentos deverão ter prazo mínimo de 01 (um) ano de garantia, contados da data da sua
instalação/entrega na SSP/DF. Para o material de nº 5 (cinco) a garantia mínima deverá ser de 02 (dois) anos;
6.2 Os itens 1 e 6, aparelhos de ar condicionado, serão recebidos pelo Almoxarifado, que definirá e informará à
empresa licitante os locais de instalação, conforme distribuição abaixo Em consequência dessas alterações, a
data de abertura do certame foi alterada para o dia 24/05/2013.
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Esclarecimento 14/05/2013 11:01:42
 
A empresa HBX Produtos Ltda. apresentou os seguintes pedidos de esclarecimento: 01 Esclarecimento: Itens
do Edital: 5.5. As propostas devem conter: e) conter prazo de entrega, de garantia e de instalação de acordo
com o item 4 do Termo de Referência – Anexo I do Edital não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir da retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou do Pedido de Fornecimento. Itens do Termo
de Referencia: 4 - GARANTIA DO OBJETO E ENTREGA 4.1. Os equipamentos deverão ser fornecidos no prazo
de 20 (vinte) dias, rigorosamente de acordo com as especificações técnicas e as quantidades detalhadas no
Item 3 – Especificações dos Materiais e Anexo do Termo de Referência. OBS: Qual será o prazo de entrega que
devemos colocar na proposta de preços, o que diz no item 5.5 do edital ou no item 4.1 do termo de referência?
02 Esclarecimento: Itens do Termo de Referencia: 4 - GARANTIA DO OBJETO E ENTREGA 4.1.2 - Sem prejuízo
do que dispõe o subitem 4.1.1, os equipamentos deverão ter prazo mínimo de 01 (um) ano de garantia,
contados da data da sua instalação/entrega na SSPDF. Para o material de nº 6 (seis) a garantia mínima deverá
ser de 02 (dois) anos. OBS: Qual é o produto e o número do item desse material de nº 6 que pede essa
garantia de 02(dois) anos? 03 Esclarecimento: Itens do Termo de Referencia: 4 - DO RECEBIMENTO E LOCAL
DE INSTALAÇÃO 6.2- Os itens 1 e 2, aparelhos de ar condicionado, serão recebidos pelo Almoxarifado, que
definirá e informará à empresa licitante os locais de instalação, conforme distribuição abaixo: a) SSP/DF (Sede)
– Praça do Buriti, SAM – CONJ. A BL. A – Ed. Sede SSPDF – Brasília/DF. b) SESIPE (Sede) – S.I.A Tr. 02 LTs.
2075-2215 – Brasília/DF. c) Centro de Progressão Penitenciária (CPP) – S. I. A Tr. 04 Lts.1600  1680 -
Brasília/DF d) Complexo Penitenciário da Papuda – CDP, CIR, PDF I, PDF II e DPOE – Rod. DF 465- KM 04 –
Fazenda Papuda – São Sebastião/ DF. e) Presídio Feminino do Distrito Federal - (PFDF) – A.E 01 – R.A II –
Granja Luis Fernando – Núcleo Rural Alagado – Gama/DF. OBS: O produto do item 02 é SUPORTE FIXO DE
PAREDE PARA TV e não APARELHO DE AR CONDICIONADO
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Resposta 14/05/2013 11:01:42
 
Em resposta ao pedido de esclarecimentos do Edital de Pregão Eletrônico nº 19/2012-SSP apresentado pela
empresa HBX Produtos Ltda, informo que: RESPOSTA 1: O prazo de entrega a ser considerado é o constante do
item 4.1 do Termo de Referência. RESPOSTA 2: O produto que pede a garantia de 2 (dois) anos, é a
IMPRESSORA DE CRACHÁ, item nº 5. RESPOSTA 3: O produto reportado no item 6.2 é referente ao item nº 6
(ar condicionado). Para que não haja divergências, providenciamos a alteração na alínea ´e" do item 5.5 do
Edital que passa para a seguinte: e) conter prazo de entrega, de garantia e de instalação de acordo com o item
4 do Termo de Referência – Anexo I do Edital. O prazo de entrega será contado a partir da
retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou do Pedido de Fornecimento. Alteramos também a
redação dos itens 4.1.2 e 6.2 do Termo de Referência para: 4.1.2 - Sem prejuízo do que dispõe o subitem
4.1.1, os equipamentos deverão ter prazo mínimo de 01 (um) ano de garantia, contados da data da sua
instalação/entrega na SSP/DF. Para o material de nº 5 (cinco) a garantia mínima deverá ser de 02 (dois) anos;
6.2 Os itens 1 e 6, aparelhos de ar condicionado, serão recebidos pelo Almoxarifado, que definirá e informará à
empresa licitante os locais de instalação, conforme distribuição abaixo Em consequência dessas alterações, a
data de abertura do certame foi alterada para o dia 24/05/2013.
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Esclarecimento 08/05/2013 08:08:10
 
A empresa ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA solicitou os esclarecimentos abaixo acerca do PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 19/2012-SSP: PERGUNTA 01 – A aquisição será imediata e em um só pedido? Por exemplo
será comprado todos os 111 (cento e onze) equipamentos de ar condicionado do ITEM 01? PERGUNTA 02 – O
objeto licitado é fornecimento e entrega, portanto sem instalação?
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Resposta 08/05/2013 08:08:10
 
Senhores, Respondendo ao pedido de esclarecimento do Pregão Eletrônico nº 19/2012-SSP apresentado pela
empresa Araucária Ar condicionado Ltda., informo que: 1) De acordo com a instrução do processo, a aquisição
será imediata e a entrega será integral. 2) Quanto à instalação, sugiro observar o que dispõe os itens 4.1.5 e
4.2 do Termo de Referência que estabelece sobre o cronograma de instalação e os custos dela inclusos nos
preços.
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