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RESPOSTAS AO QUESTIONAMENTO REALIZADO EM 18/01/2019 

 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL n. 001/2019 

PROCESSO N. 544/2018 

REQUISIÇÃO N. 018/2018 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM  

SISTEMA DE GUARDA DE DOCUMENTOS, PARA A CAIXA DE PREVIDÊNCIA. 

 

RESPOSTAS AO QUESTIONAMENTO  

 

1) No  questionamento  enviado  foi  perguntado  se  haveria  fornecimento  de  

banco  de  dados, a resposta foi não, porém no edital – Anexo I – Termo de 

referência item 4.1 existe a seguinte citação na tabela de preços: 

“Cadastramento de processo – Por processo (com banco de dados 

fornecido pela caixa de previdência), poderiam por favor confirmar qual 

informação é a correta? R. Conforme errata ao questionamento 1, será 

fornecido o Banco de Dados atual. 

2) Qual a média de documentos acondicionados por caixa? R. A capacidade 

total da caixa. 

3) Qual a média de caracteres a ser digitado por documento? R. Até 80 

caracteres. 

4) Em relação ao Termo de Referência item “3.2.6 – Ausência de instalações 

elétricas na área de armazenagem”. Nosso armazém,  o que temos de 

instalação é para funcionamento de um computador para recepção de 

arquivos, ou seja, instalação mínima para o processo operacional 

funcionar. Dado a informação acima, o pedido de esclarecimento que 

solicitamos e no sentido de saber se essa configuração de armazém é 

aceita por esta comissão. R. Será aceita desde que obedeça as regras 

de armazenamento e de segurança. 
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5) Com relação ao questionamento anexo, onde nos itens 1 e 2 respondem 

que o processo em questão será por documento e não por caixa, isso 

envolve a readequação do Anexo I, onde na tabela de preços a unidade de 

cotação está por caixa, não por documento. Se realmente for este o 

cenário, sugiro que alterem o Anexo I para que todos possam ter o mesmo 

entendimento para cotação do pregão. R. Esclarecendo a resposta ao 

Questionamento 1, itens 1 e 2, a unidade presente no Anexo 1 está 

correta, sendo o valor a ser apresentado “por caixa”.  

  

Cubatão, 21 de Janeiro de 2019. 

 

 

 

COMISSÃO DE PREGÃO 


