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Item 1.
Edital solicita:
1) Termo de referencia exige Processador Intel Core i7 8ª Geração ou AMD para o item 1.
Sabendo-se que a lei de licitações impede indicação de marca e modelo, sendo assim
para uma maior participação de licitantes e seguindo o Principio da economicidade,
entendemos que será aceito modelo, marca soquete, cache, FSB de processadores
desde que sejam iguais ou superiores as indicadas. Entende-se equivalente ou superior
processador com pontuação superior ao exigido no edital pelo conceituado site
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Nosso entendimento está correto?

2) PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
“A entrega do objeto solicitado será em até 15 (quinze) dias após a assinatura do
contrato,..”
Neste sentido, ressaltamos que os equipamentos licitados não são produtos “padrão de
mercado” que seriam encontrados previamente disponíveis nos estoques dos fabricantes;
pelo contrário, trata-se de equipamentos específicos, fabricados conforme demanda e
especificação do cliente. O processo de fabricação compreende as etapas de aquisição
de matéria prima, planejamento da produção, a produção propriamente dita, testes de
produção e controle de qualidade, faturamento e transporte, cujos prazos somados
resultam, em média, em 45 (quarenta e cinco) dias desde o recebimento do pedido até a
entrega ao cliente, prazo este incompatível com o prazo máximo de entrega estabelecido
em Edital. Se o fornecedor possuísse todos os insumos em fábrica no momento do
recebimento do pedido seria possível realizar a entrega dos equipamentos em 15 (quinze)
dias contados, contudo, diante disto, se torna totalmente inviável e arriscado para o
fornecedor manter insumos em estoque. Por todo o exposto, e para garantir a
economicidade do certame, permitindo a participação de um maior número de
fornecedores, solicitamos que o prazo máximo de entrega seja confirmado e estabelecido
em 30 (trinta) dias.
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RESPOSTA
Quanto ao pedido de esclarecimento, foram analisados. Segue resposta:

1. Quanto ao questionamento 1, o entendimento está correto. As marcas e
modelos servem apenas como referência para definir um padrão de qualidade,
o licitante deve ofertar o que for equivalente ou superior, haja vista que todos
os equipamentos do órgão utilizam o mesmo modelo de processador
semelhante as características dos indicados no termo. Nosso edital não trás
exigência de ser exatamente a mesma marca ou modelo.

2. Quanto ao prazo de entrega será mantido em 15 dias corridos, porém o item
será retificado para inclusão de possibilidade de prorrogação por igual
período, mediante justificativa.
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