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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 

GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA, CNPJ nº 89.237.911/0001-40 
 
1) QUESTIONAMENTO:  
 
Referente aos itens 01 e 03 - MINI DESKTOP COM MONITOR 
 
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? 
 
RESPOSTA:   
Após análise, a área técnica entendeu pelo deferimento do questionamento relativo a aceitação de 
um único pente de memória de 16GB. Por tal razão, haverá a correspondente alteração da 
especificação técnica em Termo de Referência, nos seguintes termos:  

 
“3.1 Memória RAM mínima instalada de 16 (dezesseis) GB, sendo aceito 8Gb + 8Gb 
ou um único pente de 16 Gb. Em ambos os casos, não serão aceitas memórias 
soldadas à placa mãe.” 

 
Por conseguinte, será feita a retificação do edital, com devolução de prazo. 
 

 
2) QUESTIONAMENTO:  
 
Referente aos itens 01 e 03 - MINI DESKTOP COM MONITOR 
 
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? 
 
RESPOSTA:   
 
Não está correto o entendimento. 
 
O item 4.4, localizado na página 46 do edital faz referência ao referido questionamento, e determina 
o fornecimento do suporte em conjunto com o mini desktop, a saber: 
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“4.4 deverá vir acompanhado de todos os suportes e opcionais necessários para 
instalação do equipamento na parte traseira do monitor para integração do 
gabinete junto a base do monitor, confeccionado pelo fabricante do desktop, 
totalmente compatível com o Monitor, de forma que o ajuste de altura não seja 
impedido.” 

 

 
3) QUESTIONAMENTO:  
 
Condições gerais 
 
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 
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? 
  
RESPOSTA:   
 
Entendendo a manifestação do licitante, a área técnica entendeu por deferir a solicitação e realizar a 
ampliação do prazo para 45 dias, de modo que a redação do item será ajustada para: 

 
3.1 REGRAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL A entrega da matriz de replicação deverá 
ocorrer no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data do 
recebimento da Nota de empenho, acompanhada do instrumento contratual;  

 
Por tal razão, será feita a retificação do edital, com devolução de prazo. 
 

 
4) QUESTIONAMENTO:  
 
2.5 DOCUMENTAÇÃO A SER SOLICITADA EM CONJUNTO COM A PROPOSTA 
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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 ? 
 
RESPOSTA:   
 
Conforme análise combinada entre os itens 17 e 18 da PARTE V e o item 5 da PARTE II, todos do 
edital, tem-se que o envio de documentos técnicos relativos aos bens (itens 11 e 12 da PARTE II) 
deverá ocorrer em conjunto com a proposta de preços ajustada, no prazo de duas horas após o 
encerramento da disputa de lances, mediante sistema eletrônico, após convocação pelo(a) 
pregoeiro(a). 
 

 

 
VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº ° 21.997.155/0001-14 

 
1) QUESTIONAMENTO:  
 
Pergunta PPB: 
No sistema NÃO foi habilitado para a aplicação das preferências estabelecidas no Decreto 
7.174/2010, no entanto, foi feito menção sobre tal preferência no edital. Diante disso, será aplicado 
tal direito no presente certame? 
 
RESPOSTA:   
 
Será assegurado, nesta licitação, o direito de preferência previsto no artigo 3º da Lei n° 8.248, de 
1991 , conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010. 
 
Por tal razão, será feita a retificação do edital e do cadastramento do certame junto ao sistema 
eletrônico de licitação, com devolução de prazo. 
 
 

 
OBS.¹: RESPOSTAS SUBSIDIADAS PELA ANÁLISE TÉCNICA DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO/MPBA. 
 
OBS.²: QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS SERÃO DISPONIBILIZADOS NO SITE DO MPBA E 
INSERIDOS EM SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES. 
 

mailto:licitacao@mpba.mp.br

