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COLETA DE PREÇOS Nº 009/2019 

PROCESSO Nº 057/2018 

Questionamento-1: No item 5.3.7. Serviço de Fornecimento de Hardware/Software. É 

solicitado que a Contratada deverá apontar e atender a necessidade de fornecimento de 

Hardware/pontos informatizados para Contratante, compostos por equipamentos e 

serviços que configuram uma operação de Outsourcing, prover e manter funcionando a 

infraestrutura de equipamentos, bem como realizar o gerenciamento e gestão de ativos.  
A contratada será responsável em disponibilizar pontos informatizados (desktops e 

notebooks) bem como periféricos e softwares juntamente com seus licenciamentos, no 

prazo máximo de 05(cinco) dias úteis após solicitação da Contratante mediante Termo 

de Solicitação de Serviço autorizado pelo Responsável do Contrato. Disponibilização fora 

deste prazo deverá ser comunicado por escrito a ASF que analisará a pertinência e em 

caso de não concordância poderão ser aplicadas penalidades contratuais. Tendo em vista 

que para atender este prazo a contratada terá que manter equipamentos com as 

mesmas configurações a solicitada em editas. Questionamos se a ASF possui uma 

previsão de crescimento de equipamentos por item? 

  

R.: As quantidades de equipamentos serão solicitadas conforme demanda dos serviços 

administrados pela a Contratante, neste sentido a empresa 

vencedora  deverá  estar  apta  a atender  as demandas previstas ao longo da vigência 

contratual. 

 

Questionamento-2: Sabendo que não possui um limite mínimo de crescimento, e que a 

ASF poderá solicitar grandes quantidades a qualquer momento do contrato e com prazo 

máximo de 5 dias uteis para a conclusão. Se tal solicitação ocorrer nos meses finais de 

contrato e os equipamentos deverão ser entregue novos, o custo mensal não pagará pelo 

investimento. Desta forma para amenizar os riscos a todos os concorrentes e ter uma 

maior concorrência solicitamos que após o 12 mês, as empresas poderão entregar 

equipamentos seminovos desde que atenda as especificações mínimas. Está correto 

nosso entendimento?  

 

R.: Não.  Os  equipamentos previstos no certame  deverão ser entregues novos em 

qualquer momento de solicitação. 

 

Questionamento-3: No item 10. Das quantidades. 

Sabendo que o contrato é de 36 meses, e que neste período os equipamentos poderão 

ser descontinuados, nos resta questionar como será o processo de homologação de um 

novo equipamento? 

 

R.: A empresa vencedora  deverá fornecer equipamentos com as características mínimas 

as exigidas no edital ao longo da vigência contratual, sendo assim , não há  exigência de 

marca ou modelo . Neste sentido, em caso de descontinuação do modelo inicialmente 

ofertado , a empresa  poderá  entregar ou equipamento , desde que atenda as 

características MÍNIMAS , previstas em edital . Casos, excepcionais serão discutidos 

entre a a contratante e a contratada. 
 
 

 


