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Prezado, Pregoeiro!

Segue questionamento PE 0008/2022
A empresa Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°89.237.911/0289-08, sediada
na Rodovia Governador Mário Covas 10600, Galpão 03 Meltex KM 290, bairro Serra do Anil, no Município de
Cariacica/ES, vem por meio deste solicitar esclarecimento para o Edital de Pregão Eletrônico N° 001/2022, Processo
502001/2021, da
Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania – SETASC.
Questionamento.
O edital no que tange ao prazo de entrega, solicitada o seguinte:
PRAZO APÓS O RECEBIENTO DAS ORDE DE FORNECIMENTO:
MATERIAL CONSUMO 15 DIAS
MATERIAL PERMANENTE 30 DIAS
O cenário atual do mercado de equipamentos de informática está passando por uma grande falta de insumos nos
parques fabris, que impacta diretamente no ritmo de fabricação. Dentre todos os insumos e componentes
necessários à fabricação desses equipamentos, a falta de semicondutores e demais componentes originários do
silício.
Com base no cenário que vivenciamos com a pandemia COVID 19, prazos de entrega atuais informados por
fabricantes, temos que o prazo de entrega de 30 (trinta) para materiais permanentes, é completamente inviável.
Portanto no intuito de permitir a participação de mais essa licitante, visando a economicidade e isonomia do
processo, entendemos que dadas as circunstâncias de falta de insumos no mercado e os longos prazos de entrega
já informados pelos fabricantes, o prazo de entrega do presente edital será estipulado em 120 (cento e vinte) dias,
contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
Está correto nosso entendimento?

Atenciosamente,

Viviane Figueira da Silva
Analista de Licitação
viviane.silva@herval.com.br
51 3564-8300 ramal 6201
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