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PREGÃO Nº 07/2017– ESCLARECIMENTOS Nº 01/2017 

 

 

 

 

A Pregoeira do processo PR 07/2017 vem realizar os esclarecimentos solicitados até o presente 

momento: 

 

 

 

 

a) Serão aceitos teclados com 107 teclas e todos caracteres da língua portuguesa. 

b) Somente serão aceitas fontes conforme especificações do Anexo I do Edital.  

c) Se ao item cotado não houver inclusa instalação do objeto, não é necessário que a empresa 

comprove que possui profissional técnico adequado. A empresa deverá apresentar, apenas, o 

Atestado de Capacidade Técnica conforme descrito no Edital de Abertura.  

d) A entrega das mídias de instalação dos sistemas operacionais poderá se realizar da seguinte 

maneira: para pedidos menores ou iguais a 10(dez) máquinas, 100% das mídias. Para pedidos 

acima de 10 (dez) máquinas, deve acompanhar 10(dez) mídias (10 para sistema operacional, 

10 para outros programas, 10 para drivers, etc.). Assim, se forem 11, 12, 25, 50 máquinas, 

será entregue 10 mídias de cada. Ficando claro, cartões de licenças e selos, SEMPRE, 

acompanhando cada uma das máquinas, sem exceção.  

e) O prazo de entrega é o estipulado no Edital. Podendo a empresa solicitar posterga-lo, desde 

que justificadamente.  

f) A Nota Fiscal deverá ser emitida destacando cada componente separadamente permitindo que 

seja aplicada a classificação e tributação de cada item separadamente, sendo a soma total dos 

itens correspondente ao valor do item licitado.  

g) O único processador que será aceito no certame será o estipulado no Edital, em virtude da 

padronização do objeto e considerado o parque de máquinas já existente com este 

componente. Versões mais atualizadas serão aceitas, fabricante diferente não.  

 
 
 

Porto Alegre, 09 de junho de 2017. 
 
 
 
 

Grace Caletti Oliveira 
Pregoeira 

 
  
 
 
 
 
  


