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Taubaté, 12 de agosto de 2019 
À 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Prefeitura Municipal de Potim 
Praça Miguel Corrêa dos Ouros, n 101 - Centro – 12525-000 – São Paulo – SP 
 
Ref.: Pregão presencial nº 040/2019 
 

Solicitação de Esclarecimentos 
 
Prezados Senhores, 
 
TIGS SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.894.032/0001-02, apresenta a(s) seguinte(s) 
solicitação(ões) de esclarecimento(s) relativa(s) ao EDITAL de pregão presencial nº 040/2019. 
 
1. Questão  
Conforme estabelecido no item 11 do edital, o prazo para execução dos serviços será de 05 
(cinco) dias úteis contados da confirmação do recebimento da autorização do serviço. Tendo em 
vista a quantidade e complexidade das atividades previstas no escopo, bem como o prazo para 
recebimento dos materiais se torna inexequível esse prazo.  
 
Pergunta: Podemos entender que esse prazo será para inicio das atividades devendo a licitante 
informar o prazo para conclusão da execução na sua proposta comercial? 
 
2. Questão  
Conforme descrito na tabela do lote 2 do Anexo II e Anexo III as quantidades para os itens 01, 
02, 03 seriam 05, 04 e 08 respectivamente, entretanto, o valor total estimado é de apenas uma 
unidade de cada um desses itens.  
 
Pergunta:  Qual quantidade devemos considerar? 
 
3. Questão  
O primeiro item do tópico REQUISITOS GERAIS DAS INSTALAÇÕES E DO PROJETO do Termo de 
referência esclarece que as licitantes poderão realizar uma vistoria para melhor 
dimensionamento das atividades.  
 
Pergunta:  Como deve ser agendado essa vistoria e até quando ela poderá ser realizada? 
 
4. Questão  
Nas tabelas do Lote 1 e Lote 2 dos Anexos II e III do Edital; tabelas 1, 2, 3, 4 do termo de 
referência; e tabela do ANEXO I – REQUISITOS MÍNIMOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS do 
termo de Referência o item “ CABO U/UTP CAT.5E CMX ROHS - CAIXA COM 305m” menciona no 
título a expressão cabo “CMX”. Entretanto, o descritivo dos requisitos mínimos do material da 
página 15 do termo de referência, determina que o cabo deverá ter impresso a inscrição CM 
referente proteção de flamabilidade. O qual é superior ao nível CMX.  
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Pergunta: Os cabos ofertados deverão ser CM ou CMX? 
 
5. Questão  
Conforme descrito na página 13, ANEXO I – REQUISITOS MÍNIMOS DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS do Termo de Referência, no item “MINI RACK PAREDE 19" - 12U x 570 - C/ 
PLANO TRASEIRO – PRETO” o rack deverá ser fornecido com portas de aço com vidro. Entretanto 
o padrão de fabricação para mini racks é com porta aço com acrílico poliestireno. 
 
Pergunta: Poderá ser fornecido racks com portas de acrílico ao invés de vidro? 
 
 
Atenciosamente,  
 
Giovanni Narezi Pimentel Rosa 
Rua: Marechal Mascarenhas de Morais, 440 
Cep: 12031-330 – Jd Independ. - Taubaté – SP 
Telefone: 12 3411-6627 
giovanni@tigs.com.br 


