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Informação n.º 109/2018-ULIC         Porto Alegre, 02 de agosto de 2018. 
 
 

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 56/2018  
Esclarecimento 02. 

 
 
 

Prezados (as) Senhores (as): 
 

 
Com relação ao certame em destaque, esclareço que:  
 
 
O controlador substituto, referido no subitem 3.11 do Anexo I - Termo de 

Referência – não necessita ser peça nova, mas somente ser compatível com o 
controlador existente e deve estar em perfeitas condições de funcionamento, pois será 
utilizado temporariamente, enquanto buscam solução para eventual problema do 
controlador em operação. 

 
3.11. A CONTRATADA deverá possuir ao menos um controlador eletrônico para 
substituição imediata em casos de problema com o controlador em operação. Este 
controlador deverá ser 100% compatível e isento de quaisquer características que 
alterem as condições de operação do sistema. Em caso de necessidade de instalação, 
este controlador deverá permanecer em operação por até 90 dias para que a 
CONTRATANTE adquira uma nova peça. Neste caso, a CONTRATADA deverá dispor 
de outra unidade disponível para substituição imediata no caso de eventual falha deste 
que foi instalado. 

 
Verifica-se que esse controlador substituto não está relacionado nas 

peças de reposição do Anexo I do Termo de Referência, as quais deverão ser novas e 
fornecidas na embalagem original do fabricante, conforme subitem 4.6 do Termo de 
Referência. 

 
Era o que havia a esclarecer. 
 
 
Atenciosamente, 

 
 
 

Leila Denise Bottega Ruschel, 
Pregoeira. 
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