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Re: ESCLARECIMENTO - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2020 - PRODAM

Prodam <licitacoes@prodam.am.gov.br>
Qui, 08/10/2020 19:26

Para:  Luiz Felipe <luiz.felipe@vsdata.com.br>
Cc:  Robson Moreira <robson.moreira@vsdata.com.br>; 'Levi Ducci' <levi.ducci@vsdata.com.br>; demetrios.orcas@vsdata.com.br
<demetrios.orcas@vsdata.com.br>; governo@vsdata.com.br <governo@vsdata.com.br>
Cco:  Rodrigo Orestes <r.sousa@prodam.am.gov.br>

Prezados senhores,

Em atenção aos questionamentos:

Resposta ao questionamento 1:

O item 6.11.1.6 não se trata de uma exigência para a licitação mas sim para a fase de execução do
serviço o qual requer que o fornecedor conheça o ambiente onde será instalado o equipamento a ser
adquirido.
Por tanto, manteremos este item pois o mesmo não irá restringir a participação. 

Resposta ao questionamento 2:

Não iremos alterar o prazo de entrega. Apesar da pandemia, a empresa está precisando deste recurso
em um curto espaço de tempo e consideramos 60 dias um prazo adequado.

Atenciosamente, 

Comissão de Licitação - COMLI
PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.A.

Obter o Outlook para Android

De: Luiz Felipe  <luiz.felipe@vsdata.com.br>
Enviado: terça-feira, 6 de outubro de 2020 12:58
Para: Prodam
Cc: Robson Moreira; 'Levi Ducci'; demetrios.orcas@vsdata.com.br; governo@vsdata.com.br
Assunto: ESCLARECIMENTO - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2020 - PRODAM

Bom dia, Prezados!
Referente ao EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2020,  encaminhamos os presentes ques�onamentos para fins de
esclarecimentos:
 
 
Ques�onamento 01: Entendemos que neste momento de pandemia, ao qual toda a população brasileira vem sofrendo
com as limitações de ir e vir, é possível fazer ou solicitar o conhecimento do ambiente tecnológico na PRODAM possa ser
feito via telefone e/ou e-mail, devida esta limitação de acessos a ambientes, nosso entendimento está correto?
 
Ques�onamento 02: Ainda dentro das limitações informadas acima, onde os diversos ambientes de fabricação foram
fechados, parados ou �veram sua produção reduzida, entendemos que o prazo de entrega dos equipamentos pode ser
ampliado para em até 60 (sessenta) dias, nosso entendimento está correto? 
 
 
Atenciosamente,
 

https://aka.ms/ghei36
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