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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

ESCLARECIMENTOS

Processo administrativo:157/2021
Pregão Eletrônico n°026/2021

Solicitante: contato.rjen@gmail.com
Assunto: Pedido de Esclarecimentos ref. divergência entre informações do comprasnet e edital.

OBJETO: Aquisição de computador, notebook e tablet para as escolas da rede municipal de ensino, do Município
de Ribeira do Pombal-Ba.
Em virtude do pedido de esclarecimento, vimos por meio deste elucidar.
Cuidam-se pedido de esclarecimento, encaminhado a esta CPL, através do endereço
eletrônico: contato.rjen@gmail.com, conforme transcrito a seguir:
1 - No item 6.1 do termo de referência, em relação ao item denominado Computador Completo, em seu
detalhamento consta em uma parte do texto o seguinte:
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS, ESTABILIZADOR.
O termo “ESTABILIZADOR” refere-se ao produto eletrônico utilizado para normalizar tensões elétricas e proteger os
dispositivos nele conectado, está correto meu entendimento?
2 - A outra questão é em relação a quantidade, em edital está previsto 25 unidades do item 4, no entanto,
em sistema (comprasnet) o mesmo item consta apenas 15 unidades.
Considerando que o edital rege todas as regras e cláusulas do certame, além do que o quantitativo referente aos
25% de cota reservadas à microempresas e empresas de pequeno porte, são os constantes em edital, devemos
considerar o quantitativo previsto em edital. Está correto meu entendimento?
Resposta:
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1 – Sim. O termo “ESTABILIZADOR” refere-se ao produto eletrônico utilizado para normalizar tensões
elétricas e proteger os dispositivos nele conectado.
2 - Sim. Em caso de divergência entre o edital e o sistema comprasnet, prevalece o disposto no edital.

Será publicado a integra da presente resposta no diário Oficial do Município no endereço eletrônico
https://sai.io.org.br/site/diariooficial.
Ribeira do Pombal/BA, 17 de setembro de 2021.

Vágna das Neves Simplício.
Diretora de Licitações
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