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Bom dia Prezada Licitante,

Em atenção ao pedido de esclarecimentos:

Atualmente os equipamentos de informática possuem certa fragilidade, por isso,
necessitam de segurança em seu transporte até o destinatário. Já que os equipamentos
possuem grandes quantidades e são de uso corporativo, venho questionar a dilatação do
prazo de entrega dos objetos do pregão, tendo em vista que alguns produtos que serão
fornecidos são importados da fabricante, além disso, alguns produtos não estão em
estoque, ou seja, são produzidos sob demanda, logo, demandando tempo de produção.
Fica em aberto também que por conta da pandemia, a procura por computadores teve um
salto ano retrasado (2020), e isso é pelo motivo do crescimento em trabalho home office,
além disso, a falta de fornecimento dos componentes necessários para a fabricação dos
eletrônicos fez com que as fabricantes atrasassem sua produção. 

Esta COLC solicitou informações para o setor responsável neste órgão, no qual
apresentou a seguinte resposta:

Considerando a escassez do mercado tecnológico de itens de informática, ainda sequelas
da crise geral proporcionada pela pandemia do Covid-19, é considerável o
questionamento da empresa Secondst.  Tendo em vista que boa parte das empresas
brasileiras depende de fornecimento de produtos de empresas internacionais e
considerando a especificidade do item a ser contratado "HDs específicos para servidor",  é
viável estender o prazo de 15 dias para um novo prazo de 40 dias úteis. 

Dessa forma, diante da procedência do pedido de extensão do prazo solicitado pela
empresa no pedido de esclarecimentos, a data da sessão de disputa será adiada para
adequação no prazo no Termo de Referência e consequentemente alteração no Edital do
PE nº 010/2022.

Atenciosamente,

Marta Ramos
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