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A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
SR(A) PREGOEIRO(A) 
licita3@pva.mt.gov.br 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2020 
 
 

P E D I D O  D E  E S C L A R E C I M E N T O S 
 
 

Para atender de forma mais ampla a lei 8666/90, artigo 3, que diz “A licitação destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)“ a STUDIO 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, inscrita no CNPJ sob o n° 
08.710.871/0001-00, situada a Av. São Sebastião, 3855, Cuiabá / MT, CEP 78.045-000, vem por meio desta 
pedir os seguintes ESCLARECIMENTOS referentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2020, pelas 
razões a seguir delineadas: 
 
 
ESCLARECIMENTO 01 
 
No ANEXO I – Termo de Referência, no ITEM 11 e ITEM 12, está sendo solicitado: 
 
Linha de produção: o equipamento ofertado não será descontinuado em pelo menos 90 dias contados a partir da 
abertura do edital; 
 
A solicitação de que o equipamento ofertado esteja em linha de produção, que não será descontinuado em pelo menos 
90 dias após a abertura do edital, é uma informação muito difícil de afirmar uma vez que ela depende exclusivamente 
das estratégias internas dos fabricantes e normalmente quando eles compartilham isto com seus distribuidores e 
revendas já é a informação de descontinuidade do produto. Porém, mesmo descontinuando um produto o fabricante é 
responsável por produzir peças de reposição e prestar assistência técnica até 5 anos após a data de sua descontinuidade. 
Logo, como o edital pede garantia de no mínimo 3 anos, independente do equipamento estar ou não em linha de 
produção por parte de fabricante, entendemos que se ofertarmos um equipamento com garantia mínima de 3 anos, cujo 
prazo de validade da garantia passa a contar a partir da emissão da nota fiscal da empresa licitante (que irá fornecer os 
equipamentos), podendo esta garantia ser ampliada por mais 2 anos, caso haja interesse por parte de Prefeitura de 
Primavera do Leste, totalizando 5 anos de garantia, estaremos atendendo as exigências do edital. Está correto nosso 
entendimento? 
 
 
ESCLARECIMENTO 02 
 
No ANEXO I – Termo de Referência, no ITEM 12... 
 
Na descrição do equipamento solicitado no ITEM 12, o mesmo menciona “DESKTOP”. Porém, a configuração 
solicitada acaba por perfilar o equipamento mais para linha de Workstations do que desktops. Por exemplo, a 
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solicitação de uma placa de vídeo off board de 6GB e uma fonte de no mínimo 460 Watts, o que não é muito comum 
nas linhas de desktops dos fabricantes de primeira linha. No entanto, o valor publicado como estimado está muito 
baixo para o fornecimento de equipamentos da linha Workstations. Logo, entendemos que serão aceitos valores acima 
do estimado publicado no edital exclusivamente para o ITEM 12 a fim de que sejam ofertados equipamentos da linha 
Workstation, de primeira linha, com 36 meses de garantia prestados diretamente pelo fabricante do equipamento 
através de sua rede de empresas autorizadas e credenciadas, cujo conjunto Workstation, monitor, teclado e mouse 
sejam do mesmo fabricante e possuam o mesmo nível de garantia e que atenda a todas as exigências do termo de 
referência do edital / ITEM 12 na integra. Está correto nosso entendimento? 
 
 
Aguardamos vossa resposta aos nossos questionamentos em tempo para participarmos do certame. 
 
Atenciosamente, 

Cuiabá/Mato Grosso, 23 de julho de 2019. 

 

_________________________ 
STUDIO INFORMÁTICA 

Jair Lacerda 
Departamento Comercial 

 


