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COLETA DE PREÇOS Nº 009/2019 

PROCESSO Nº 057/2018 

Questionamento-1 : Na proposta comercial, deverá ser informado marca e modelo dos 

equipamentos ofertados ? No edital não está exigindo. 

R.: Conforme  edital , não  existe esta exigência   

Questionamento-2 : juntamente com a proposta comercial , deverá ser apresentado 
catálogos dos equipamentos ofertados ? No edital não está exigindo. 

R.: Conforme  edital , não  existe esta exigência    

Questionamento-3 :  no edital é informado que o julgamento das propostas será pelo 

valor total do lote, porém no modelo de proposta Anexo-III é exigido somente o valor 

unitário de cada item.Deveremos incluir na proposta o valor total do lote mensal e global 

para 36 meses ? Qual será a forma de julgamento correta ? Valor Mensal ou total 36 
meses? 

R.: As propostas comerciais deverão ser apresentadas conforme modelo de 

proposta  comercial Anexo III, ou seja inserir apenas o valor unitário de cada item e 

fazer sua somatória.  

O critério para julgamento consta no item 10.4 do edital, consoante com a proposta 

comercial, no qual será julgado o menor valor do lote inserido na proposta.  

 

 

Temos de acordo com o Anexo-I : 

5.3.7    Serviço de Fornecimento de Hardware/Software 

5.3.7.1 A contratada será responsável em disponibilizar pontos informatizados (desktops 

e notebooks) bem como periféricos e softwares juntamente com seus licenciamentos, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após solicitação da Contratante mediante Termo 

de Solicitação de Serviço autorizado pelo Responsável do Contrato. Disponibilização fora 

deste prazo deverá ser comunicado por escrito a ASF que analisará a pertinência e em 

caso de não concordância poderão ser aplicadas penalidades contratuais. 

Questionamento-4 : devido a quantidade de equipamentos a serem contratados 

entendemos que o prazo acima é muito curto , visto que a contratada precisará de prazo 

para adquirir os equipamentos , entregar e instalar. Qual o prazo máximo para entrega e 
instalação dos equipametos após recebimento da ordem de serviço ? 

R.:  Para  a ordem de serviço inicial será estabelecido um prazo máximo de 60 dias para 

conclusão da implantação.   

Após  o processo de implantação, todas as demais  solicitações terão um prazo máximo 

de 05 dias úteis para entrega após emissão de ordem de fornecimento  



 

 

  

Questionamento-5 : Todos os 896 equipamentos serão contratados de imediato ? Qual 

o cronograma de contratação ? 

R.: Sim, a ordem de serviço inicial terá  um prazo máximo de 60 dias para conclusão da 

implantação. 

O cronograma de implantação será definido entre as partes do contrato dentro do prazo 

estabelecido acima.  

  

 

5.3.7.8 A CONTRATADA deverá ter software para análise de capacidade do equipamento 

fornecendo acesso via WEB e licença de software agente responsável por habilitar a 

monitoria de hardware e software bem como, informações de Processador, SO, Memória 

total, disco rígido, impressora, mídia removível placa de rede, informando o desempenho 

e alterações de configuração dos desktops, analisando os dados coletados e 

apresentando- os na forma de relatórios possibilitando a realização de manutenção 

preventiva e apoio para resolução de problemas, onde estes relatórios deverão ser 

entregues mensalmente para a CONTRATANTE de forma digital para o endereço 

eletrônico INFRATI@SAUDEDAFAMILIA.ORG , para validação e posterior liberação de 
faturamento . 

Questionamento-6 : Por favor informar quais são as licenças de software agente acima 

necessárias, ou podemos considerar somente as informadas nas especificações técnicas 
dos equipamentos ?  

R.: Conforme memorial descritivo : licença de software agente responsável por habilitar a 

monitoria de hardware e software bem como, informações de Processador, SO, Memória 

total, disco rígido, impressora, mídia removível placa de rede, informando o desempenho 

e alterações de configuração dos desktops, analisando os dados coletados e 

apresentando- os na forma de relatórios possibilitando a realização de manutenção 

preventiva e apoio para resolução de problemas, onde estes relatórios deverão ser 

entregues mensalmente para a CONTRATANTE de forma digital.  

  

7.         DOS EQUIPAMENTOS 

7.1       Os equipamentos deverão possuir as características mínimas abaixo listadas: 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Questionamento-7 : no item acima deverá ser fornecido 2 monitores com o desktop ou 

o desktop somente deverá ter a opção de entrada de até 2 monitores simultâneos ? 

R.: Deverá ser fornecido estação de trabalho com 02 monitores simultâneos.  

  

  

  

4 

Estação     de    Trabalho      (desktop)      completo      modelo      padrão     - 

(2monitores) 

Tamanho mínimo para 2 monitores em LCD ou LED: 17 Placa de 

vídeo: 720p 
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Os equipamentos serão entregues e ativados nos serviços de saúde administrados pela a 

ASF, no município de São Paulo e grande São Paulo. 

11.       LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos serão inicialmente instalados nas unidades relacionadas no quadro 

abaixo não estando limitada a estas, podendo, no entanto, expandir-se aos diversos 

espaços produtores de assistência à saúde geridos pela a ASF, assim como sua sede e 
filiais ao longo da execução contratual. 

Questionamento-8 : quais são as localidades dos espaços produtores de assistência à 
saúde geridos pela a ASF e suas filiais? 

R.: Conforme quadro do item 11.1 

 

 


