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Esclarecimento 05/05/2022 13:47:34

5 Questionamento 03:Dispôs o Edital, na página 2, nas características detalhadas do objeto, item 12. ACESSÓRIOS A SEREM FORNECIDOS. "12.1. Mochila para transporte de notebook, de poliester balístico, zipado, resistente à água, à prova de choque, forro de espuma, enchimento EVA, para transporte do mesmo e seus respectivos acessórios, possuindo divisões adequadas para tal;" (Griffo nosso) Em leitura à especificação da mochila, observando os pontos destacados, é possível constatar que o processo está direcionado com as especificações exatas da mochila de determinado fabricante. Não ficou claro em que ponto esse requisito é relevante para a administração uma vez que a marca deste acessório não influencia em nada na qualidade, performance ou desempenho do equipamento e que o mercado possui marcas variadas, com outros tipos de materiais que atendem tão bem quanto a mochila mencionada. Sendo assim entendemos que ao ofertamos mochila atendendo todas as outras solicitações estaremos atendendo o edital em sua totalidade. Está correto nosso entendimento? Questionamento 04: Dispôs o Edital, na página 2, nas características detalhadas do objeto, item 12. ACESSÓRIOS A SEREM FORNECIDOS "12.2. Maleta Executiva com 4 divisórias e 1(uma) Alça, zipado, manga almofadada, bolso frontal com fecho, elementos refletivos, revestimento de lã 1 divisória acolchoado para o notebook. 1 divisória para celular, carteira, canetas, cartões, baterias. 1 divisória para pastas de qualquer tamanho, com dois zíperes. 1 divisória para o carregador e baterias extras do notebook. Cabe até 15,6 polegadas." (Griffo nosso) Em leitura à especificação da maleta, observando os pontos destacados, é possível constatar que o processo está direcionado com as especificações exatas da maleta de determinado fabricante. Não ficou claro em que ponto esse requisito é relevante para a administração uma vez que a marca deste acessório não influencia em nada na qualidade, performance ou desempenho do equipamento e que o mercado possui marcas variadas, com outros tipos de materiais que atendem tão bem quanto a maleta mencionada. Sendo assim entendemos que ao ofertamos maleta atendendo todas as outras solicitações estaremos atendendo o edital em sua totalidade. Está correto nosso entendimento?
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Resposta 05/05/2022 13:47:34

5 Questionamento 03 - Resposta: Está incorreto o entendimento, permanecendo o que está sendo solicitado no edital. Questionamento 04 - Resposta: Está incorreto o entendimento, permanecendo o que está sendo solicitado no edital.

