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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2021/CIGA

Engenharia Curitiba - MICROSENS <CWB.Engenharia@microsens.com.br>
Qui, 21/10/2021 14:17
Para:  Licitações CIGA <licitacao@ciga.sc.gov.br>
Cc:  Jessica deOliveira <jessica.deoliveira@microsens.com.br>; Erik Luiz Manosso <Erik.Manosso@microsens.com.br>

MICROSENS S.A.
Av. João Gualberto, 1740 – 1º Andar
80030-001 – Curi�ba – PR
Fone:    (41) 3024-2050
E-mail: licitacao@microsens.com.br
 

Curi�ba/PR, 21 de Outubro de 2021.
 
Ao         
Consórcio de Informá�ca na Gestão Pública Municipal (CIGA)
Rua General Liberato Bi�encourt, nº 1885, Centro Execu�vo Imperatriz, Sala nº 102, Bairro Canto
CEP 88.070-800 – Florianópolis/SC
Tel.: (48) 3321-5300
E-mail: licitacao@ciga.sc.gov.br  
 
A�.: Sr(a). Pregoeiro(a) e equipe de apoio
 
Referência:        PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2021/CIGA
 

De acordo com o Item 3.1 do edital, vimos pela presente, respeitosamente, solicitar os seguintes
esclarecimentos sobre a licitação acima:
 
1.            Para os Lotes 01, 02, 03 e 04 do objeto desta licitação, é solicitado: “1.1.17. PROVISIONAMENTO E
PATRIMÔNIO a) Os equipamentos devem ser entregues provisionados para o domínio educacional
@xxxxx.edu.sc.gov.br; (ou outro definido pelo órgão contratante)”, “1.2.17. PROVISIONAMENTO E
PATRIMÔNIO a) Os equipamentos devem ser entregues provisionados para o domínio educacional
@xxxxx.edu.sc.gov.br; (ou outro definido pelo órgão contratante)”, “1.3.16. PROVISIONAMENTO E
PATRIMÔNIO a) Os equipamentos devem ser entregues provisionados para o domínio educacional
@xxxxx.edu.sc.gov.br; (ou outro definido pelo órgão contratante)” e “1.4.17. PROVISIONAMENTO E
PATRIMÔNIO a) Os equipamentos devem ser entregues provisionados para o domínio educacional
@xxxxx.edu.sc.gov.br; (ou outro definido pelo órgão contratante)”, respec�vamente. Entretanto, não é
possível realizar o provisionamento antes da entrega dos produtos, pois a a�vidade é realizada no momento
da primeira inicialização do Chromebook, sendo necessário violar a caixa lacrada, podendo invalidar a garan�a
do produto. O que é possível realizar antes da entrega é o vínculo do domínio educacional junto ao console de
gerenciamento, permi�ndo assim que seja realizado o provisionamento dos chromebooks na sua primeira
configuração. Desta forma, entendemos que é possível realizar o vínculo do domínio educacional no console
de gerenciamento antes da entrega e o provisionamento quando o órgão realizar o primeiro uso do
chromebook. Nosso entendimento está correto?
 

1.1.        Caso seja indispensável o recebimento com os equipamentos provisionados, solicitamos que
seja possível realizar o provisionamento no próprio local de entrega, por técnicos especializados que in loco
realizarão a a�vidade após a entrega, mas antes do primeiro uso.
 
Solicitamos responder-nos via telefone (41) 3024-2050 ou e-mail: licitacao@microsens.com.br
No aguardo de vosso pronunciamento, agradecemos.
 
                Atenciosamente,
 
 
                Marcelo M. Kamada – Ramal 209
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                Microsens S.A.
               


