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Prezado pregoeiro 

  
Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA., empresa com personalidade jurídica, sede e foro na 
Comarca de Dois Irmãos, no estado do Rio Grande do Sul, CNPJ 89.237.911/0001-40, vem solicitar 
os seguintes esclarecimentos: 
  
Referente aos itens 01 e 03 - MINI DESKTOP COM MONITOR 

  
Esclarecimento 01 

Página – 62  
3.Memória Ram (Random Acess Memory) 
3.1 Memória RAM mínima instalada de 16 (dezesseis) GB, configurada através da tecnologia dual 
channel com dois pentes de 8GB; 
  
Tendo em vista a baixa quantidade a customização do equipamento se torna inviável e agrega um 
custo extra no valor final para o órgão, visando ofertar equipamentos de configurações “prontas”, 
entendemos que serão aceitos equipamentos com Memória RAM  instalada de 16 (dezesseis) GB, 
configurada em um pente de 16GB, está correto nosso entendimento? 

  
Esclarecimento 02 

Página 47  
9.9 Deverá ser compatível com o suporte para integração com o mini desktop, feito através de um 
encaixe/slot específico na parte traseira do monitor 

  
Visando evitar entendimentos dúbios, entendemos que só é necessário a compatibilidade do 
monitor com suporte para integração do mini desktop, não sendo necessário o fornecimento do 
mesmo, está correto nosso entendimento?  
  
Condições gerais 

  
Esclarecimento 03 
3.1 REGRAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

A entrega da matriz de replicação deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 
data do recebimento da Nota de empenho, acompanhada do instrumento contratual; 
  
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. 
Ocorre que estamos enfrentando uma situação de pandemia, onde os prazos estipulados em edital 
são incompatíveis com o mercado, pois estão baseados em uma situação normal de funcionamento 
da cadeia produtiva, atualmente a capacidade de produção está saturada para o presente ano e a 
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falta de insumos/componentes no mercado para fabricação dos equipamentos solicitados agrava a 
crise no mercado. 
Se o fornecedor possuísse todos os insumos em fábrica no momento do recebimento do pedido, 
ainda assim não seria possível realizar a entrega dos equipamentos em 30 (trinta) dias, devido as 
dificuldades de transportes, limitações de voos e reduções da mão de obra nos parques fabris 
oriundo do contingenciamento dos trabalhadores causados pelo Covid-19 tudo isto agravado pela 
atual falta de insumos e componentes, portanto não é possível garantir o prazo de entrega 
solicitado pelo edital. 
Entendemos que a contratante tem ciência que os prazos de entrega solicitados no edital são 
inexequíveis devido aos motivos expostos acima, e que será aceita extensão do prazo de entrega 
para até 45 (quarenta) dias, devidamente fundamentadas. Está correto nosso entendimento? 

  
Esclarecimento 04 
Referente: 2.5 DOCUMENTAÇÃO A SER SOLICITADA EM CONJUNTO COM A PROPOSTA 
Visando o pleno atendimento ao Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 em seu art. 26 - 
Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por 
meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública. Entendemos que juntamente com a proposta inicial (antes da abertura 
do certame) apresentando-a de forma resumida, informando a marca e o modelo do produto, não 
serão exigidos catálogos, folders , Certificações e declarações técnicas dos equipamentos, sendo 
estes exigidos do licitante vencedor somente após a fase de lances juntamente com a proposta 
reajustada e minuciosamente detalhada, Está correto nosso entendimento ? 
 

Cariacica/ES, 07 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Vinicius da Silva 
RG: 8099503578 

CPF: 839.250.900-53 


