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Resposta ao Questionamento Nº SEI
0048939/2018

Em 18/06/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018
PROCESSO SEI : CIJ.00740/2018
Submetida a questão à consideração da Equipe Técnica deste pregão, esta manifestou-se nos seguintes
termos:
1ª Pergunta: No item 14.1 do edital é informado que o prazo de entrega deverá ser de 15 dias corridos. Ora,
ponderando que a logística do fornecimento envolve fabricantes, distribuidores, revenda, logística e cliente
final, os licitantes, em especial aqueles sediados em outros Estados, podem ser afastados da licitação pelo
prazo de entrega extremamente curto. Desta forma, entendemos que para ampliar o universo de participantes
o prazo de entrega dos produtos poderá ser de 30 dias corridos, contados da emissão do empenho. Nosso
entendimento está correto?
Resposta à 1ª pergunta: Não, o entendimento não está correto. O prazo de entrega de 15 dias corridos é
compatível com os equipamentos descritos e com as quantidades especificadas no Edital.

2ª Pergunta: O edital tem como objeto locação de equipamentos de informática, porém, não há menção
sobre os prazos e a forma de instalação dos objetos. Desta forma entendemos que a instalação será realizada
pelo órgão licitante. Nosso entendimento está correto? Em caso negativo, solicitamos que seja explicitado os
prazos e locais de instalação dos equipamentos.
Resposta à 2ª pergunta: Sim, o entendimento está correto. Os equipamentos serão instalados por
profissionais da área de TI da CIJUN.
Documento assinado eletronicamente por Maria de Fatima Marchi Brotto, Pregoeira, em
18/06/2018, às 17:02, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto
Municipal 26.136/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portalsei.cijun.sp.gov.br/autentica
informando o código verificador 0048939 e o código CRC D6800ED4.
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