Recife, 27 de fevereiro de 2019.

RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS PREGÃO PRESENCIAL N°
006/2019.

OBJETO: Aquisição de monitores de temperaturas e umidade para as salas de TI das unidades
do SENAI-PE, conforme especificações e quantitativos constantes no ANEXO I, deste edital.

INSMART:
O lote 1 é composto de 2 itens, o primeiro são 5 unidades do Kit Term 2S, monitor de
temperatura e umidade com software e Display, monitor esse que suporta até mais 30
sensores. Já o segundo item do lote, são 11 sensores adicionais, porém não especifica se os
sensores adicionais devem possuir display ou não. Se precisar de display, seriam 11 unidades
do modelo Term 2S, caso não precise de display, são 11 unidades do Term 1S.
Resposta: Os sensores adicionais, Lote 1 item 2, devem possuir display;
* O lote 2 é composto por um único item, porém tem sua descrição misturada entre apenas
o display e o monitor com software.
Os sensores não possuem software, o software se encontra no monitor (modelo kit term 2S),
e na descrição do item, não pede o monitor, pede apenas o sensor, mas pede software
incluso e a única opção de ter software incluso, seria sendo o monitor kit term 2s, mesmo
modelo do item 1 referente ao lote 1.
Resposta:
No Lote 2, o sensor deve possuir um software de monitoramento.
No Lote 1, a solução deve monitorar vários sensores na mesma interface.
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PRODIGITAL:
QUESTIONAMENTO:
O Item 1 do 1º Lote solicita: 05 Kit’s de monitoramento de temperatura para CPD.
O ITEM 1 do 2º Lote solicita: 09 Sensor de temperatura e umidade compatível com Software incluso.
Estou frisando que o os itens do 1ª e 2º Lote são os mesmos itens, ( kit de monitoramento) pois
ambos irão com software incluído correto?
Poderia me confirmar para que possamos elaborar a proposta corretamente?

RESPOSTA:
O equipamento do Lote 1 e Lote 2 são distintos, porém se no mercado existir
um equipamento que atenda as especificações exigidas do LOTE 1 e LOTE 2, o fornecedor
poderá ofertar o mesmo equipamento nos dois lotes.
A solução do Lote 1 exige que o software de monitoramento monitore vários sensores em
uma mesma interface;
A Solução do Lote 2: exige que o sensor possua um software de monitoramento.

Comissão Permanente de Licitação
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