
 

 

  

                                                           Sapucaia do Sul, dia 12 de setembro de 2018. 

 

Processo: 680.001/2018 

Pregão Eletrônico: 0107/2018 

 

ESCLARECIMENTO 

 

A pregoeira da FHMGV visando esclarecimento informa que: 

Conforme solicitação de esclarecimento, segue retorno da área requisitante. 

1. Está sendo exigido no Lote 03 Item 01: Servidor de Rede – 1.6. UNIDADE DE 

DVD 1.6.1. O SERVIDOR DEVERÁ TER ACESSO A UMA UNIDADE DE DVD 

INTERNA, MONTADA NO GABINETE DO SERVIDOR, COM VELOCIDADE MÍNIMA 

DE 8X (PARA LEITURA DE MÍDIAS DE DVD-ROM); 

Perguntamos: Entendemos que será aceito unidade/ drive de leitura USB de CD-

ROM, DVD-ROM, visando ampla concorrência e isonomia no item, tendo em vista que 

unidades de DVD estão se tornando obsoletas e com as novas atualizações 

tecnológicas na arquitetura dos Gabinetes, esta especificação não é padrão entre 

todos os grandes fabricantes de Servidores. Está correto nosso entendimento? 

            R.: Será aceito que a unidade de DVD/CDROM seja padrão USB se forem 

ofertadas no equipamento portas USB adicionais, desde que não utilizado para isto 

qualquer tipo de adaptador/multiplicador de portas (HUB USB) 

 

2. Está sendo exigido no Anexo I – Termo de referência - O prazo de entrega 

deverá ser de 15 dias, após a emissão da ordem de compra das unidades, sendo que 

qualquer prazo superior a esse deverá ocorrer somente com a prévia autorização do 

setor de almoxarifado, sob pena de aplicação das sanções previstas no item 22. 

  



 

 

  

Perguntamos: Tendo em vista, que os equipamentos licitados não são produtos 

“padrão de mercado” e sim equipamentos importados, o fabricante dos equipamentos 

por sua vez determina um prazo para fabricação, testes de produção, faturamento, 

importação e consequentemente a entrega dos equipamentos, sendo que este prazo 

que o fabricante dispõe é superior ao que está sendo exigido no edital, neste sentido, 

entendemos que será aceito que o prazo de entrega ocorra em até 30 (trinta) dias 

após o recebimento da ordem de compra. Está correto nosso entendimento? 

            R.: Correto, será aceito que o prazo de entrega ocorra em até 30(trinta) dias 

após o recebimento da ordem de compra. 

 
 
 

                                                                                                 Rosane Luciane Seidel 

                                                                                                          Pregoeira 


