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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

Ref. Pregão Eletrônico 08/2022 

Prezado Fábio Mesquista – Empresa Interprise Soluções. 

Em atenção ao pedido de esclarecimento pelo e-mail de 30 de novembro de 2022 às 18h27min que 
informa dúvidas sobre condições do Pregão supra mencionado e sobre elas solicita esclarecimento, 
cumpre-nos responder: 

Perguntas:  

A fim de suprir dúvidas e ampliar a competitividade do pregão eletrônico n° 08/2022 processo 
administrativo n° 0118/2022, gentileza responderem seguintes questionamentos: 
  
Pergunta nº 1 - Grupo I

 
 4.6. O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias após a emissão da nota de empenho ou documento 
equivalente. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Gerente responsável pelo setor de Tecnologia da 
Informação, quando requerida pela LICITANTE VENCEDORA, mediante apresentação de justificativa, que 
deverá ser encaminhada para o e-mail gtin@crfmg.org.br. 

 Prezados srs. em consulta ao fabricante Dell, verificamos que por motivo de força maior, abaixo elencados, 
por se tratar de produtos importados pelo próprio fabricante Dell, este tem sua entrega efetiva em até 45 
dias úteis. 

Desta forma, entendemos que possíveis pedidos de prorrogação serão aceitos, está correto nosso 
entendimento? 

Como de conhecimento público, relatamos que, o impacto na manufatura a notória dificuldade no 
fornecimento de componentes envolvidos na fabricação deste item, decorrente da crise global dos 
semicondutores; 

 https://www.istoedinheiro.com.br/semicondutores-2022-ainda-sera-um-ano-tenso-para-a-cadeia-
de[1]suprimento-e-tema-cada-vez-mais-geopolitico/ 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/crise-dos-semicondutores-afeta-70-das-industrias-
eletroeletronicas[1]do-pais/ 

https://oglobo.globo.com/economia/falta-de-semicondutores-ameaca-industria-mundial-de-
tecnologia[1]24965907 

  
Pergunta nº 2 - Grupo I 
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Entendemos que, por resguardar o patrimônio do CRF, servidores Dell PowerEdge R750, só serão aceitos 
periféricos genuínos do fabricante Dell, para serem cobertos pela garantia da Dell Brasil, está correto nosso 
entendimento? 

  
Pergunta nº 3 - Grupo I 

 
Prezados srs. em consulta ao fabricante, verificamos que os periféricos disponibilizados pelo mesmo, 
segundo a TAG dos servidores, possuem PN diferentes dos referenciados no edital, assegurados por 
declaração técnica/catálogo dele. 

Desta forma entendemos que estes (pn’s) serão aceitos, está correto nosso entendimento? 

Pergunta nº 4 - Grupo I 
 

Entendemos que a instalação física/lógica, não será de responsabilidade da contratada, cabendo a mesma 
somente a entrega, está correto nosso entendimento?  
 
Respostas: 
 
Resposta nº 1 - Grupo I - O entendimento da empresa Enterprise Soluções sobre a possível prorrogação do 
prazo de entrega, mediante a justificativa apresentada, está correto. 
 
Resposta nº 2 - Grupo I - O entendimento da empresa Enterprise Soluções de que só serão aceitos 
periféricos genuínos do fabricante Dell, para serem cobertos pela garantia da Dell Brasil, está correto. 

Resposta nº 3 - Grupo I - O entendimento da empresa Enterprise Soluções sobre a aceitação de itens 
com Part Number diferentes do edital, porém que sejam homologados/assegurados pela fabricante Dell 
para a TAG dos servidores está correto.   

Resposta nº 4 – Grupo I - A instalação física/lógica dos itens do Grupo I não será de responsabilidade da 
licitante. 

Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, do qual estamos 
dando ciência às demais Licitantes.  

Soraya Ribeiro – Pregoeira 

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2022. 


