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1 anexo

Prezado Sr. Pregoeiro,

Boa Tarde!

A DRIVE A INFORMATICA LTDA, no intuito de contribuir para o êxito deste certame, vem à honrosa
presença de V. Exma. com fulcro na Lei n° 8.666/93, solicitar esclarecimento em relação a alguns
termos estabelecidos no Pregão Eletrônico nº 29/2021 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO
TOCANTINS
 
Questionamento 01: QUESTIONAMENTO FORMA DE FATURAMENTO – Hardware e serviço

 
Para atendimento ao objeto deste edital, a solução a ser ofertada é composta por produtos (hardware) e
serviços (garantia ou serv. Instalação ou softwares). Tendo em vista que a tributação sobre esses itens
é diferenciada, entendemos que será permitida a emissão de nota de produtos para os equipamentos e
nota de serviços para os itens de serviços, como garantia por exemplo.
Está correto nosso entendimento?
 
Questionamento 02:  PRAZO DE ENTREGA:

 
No Termo de Referência do Edital,  item 7 DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA, subitem 7.2, temos
o seguinte prazo de entrega:
           

“7.2. O prazo de entrega do objeto será de no máximo 20 (vinte) dias corridos, contados da
data da assinatura do contrato.”

 O prazo de entrega praticado pelo mercado para itens similares ao objeto desta licitação é de 90
(noventa) dias, pois tais equipamentos possuem configurações especificas, que em geral
demandam um tempo maior de fabricação e entrega, pois, possuem alguns componentes que
dependem de importações e liberações aduaneiras. Além de tal fato destacamos a falta de insumos
para fabricação de computadores, notebooks e demais equipamentos de computação pessoal onde o
prazo de entrega praticado vem sendo maior do que o esperado.
Diante do exposto, visando a ampla concorrência e participação dos grandes fabricantes do objeto
desta licitação e considerando ainda o momento em que estamos enfrentando uma situação sem
precedentes devido à pandemia do COVID-19, solicitamos que seja concedido o prazo de 90 (noventa)
dias para entrega dos equipamentos. Podemos considerar tal prazo?
 
Atenciosamente,
Isabelle Oliveira
Assistente de Vendas
isabelle.oliveira@drivea.com.br
+55 31 2105-0354
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