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Esclarecimento - Processo 03/2020.
Eduardo Anhaia @ ZOOM <eduardo.souza@zoomtecnologia.com.br>
Qua, 02/09/2020 18:32
Para: Prodam <licitacoes@prodam.am.gov.br>

À
PRODAM
Processamento de Dados Amazonas S.A

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2020
(DOCUMENTO DE ORIGEM: SPROWEB 4991.2019)
ZOOM TECNOLOGIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
06.105.781/0001-65, com sede na Rua da Praça, 241 – Sala 816, Pedra Branca – Palhoça / SC, CEP. 88137086 vem, respeitosamente, perante essa Administração Pública, requerer ESCLARECIMENTO referente ao
Edital acima epigrafado.
ANEXO 1 – Termo de Referência.
ANEXO 3 – Minuta da Ata de Registro de Preços.
ANEXO 7 – Minuta de Contrato.
Esclarecimento 1: Referente ao Prazo de Entrega dos equipamentos, constantes nos itens:
ITEM “7.1 O prazo para a entrega do material é de até 10 (dez) dias corridos, contados a par r da data
de requisição emi da pela CONTRATANTE.”; presente no ANEXO I.
ITEM “9. DO PRAZO DE ENTREGA: o prazo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos contados a par r
da emissão do Pedido de Compra.”; Presente na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
ITEM “6.1 O prazo para a entrega do material é de até 10 (dez) dias corridos, contados a par r da data
de requisição emi da pela CONTRATANTE”; Presente na Minuta de Contrato.
Constata-se que o “Prazo de Entrega” aparece com prazos dis ntos em diversos pontos do edital, e que este
erro interfere em todo o processo licitatório, entendemos que o Prazo de Entrega dos equipamentos será
corrigido em uma nova versão do Edital. Está correto o nosso entendimento?
Esclarecimento 2: Considerando que o Prazo de Entrega dos equipamentos encontra-se em contradição nos
vários itens citados no Esclarecimento 1, e considerando que este erro será sanado por esta Comissão de
Licitação, solicitamos que este Prazo de Entrega dos equipamentos seja alterado para 60 (Sessenta) dias
corridos. Jus ﬁca va: Os equipamentos licitados não são produtos "padrão de mercado", os quais seriam
encontrados previamente disponíveis nos estoques dos fabricantes, tratando-se de equipamentos especíﬁcos,
fabricados conforme demanda e especiﬁcação frente aos requisitos constantes e de acordo com o termo de
referência deste edital. O processo de fabricação compreende as etapas de aquisição de matéria prima,
produção propriamente dita, testes em fábrica e controle de qualidade, faturamento e importação. Ocorre
que estamos enfrentando uma situação de pandemia e as reduções da mão de obra nos parques fabris em
todo o mundo, oriundo do con ngenciamento dos trabalhadores causados pelo Covid-19, não sendo possível
garan r o prazo de entrega solicitado pelo edital de 10 ou 30 dias corridos.
Entendemos que a contratante tem ciência que os prazos de entrega solicitados no edital são inexequíveis
devido a pandemia, e que na nova versão corrigida dos Prazos de Entrega, a mesma será estendida para até
60 (sessenta) dias, prazo padrão de mercado, ainda mais com as diﬁculdades impostas pela pandemia. Está
correto nosso entendimento?
Obrigado.
Atenciosamente,
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