08/06/2021

Email – willams.nascimento@cjf.jus.br

Pedido de esclarecimento - Pregão 17/2021
tecnico@compuset.com.br
ter 08/06/2021 08:26
Para:sei-selita

<sei-selita@cjf.jus.br>;

Bom dia, gostaria de tirar uma dúvida referente aos itens 12 e 13 do pregão.

No último tópico de cada um desses dois itens é deixado essa frase, mas não especifica o quantitativo. São quantos velcros? Um para cada patch
cord? Quantas fitas autocolantes? Quais são os demais acessórios para correta fixação e identificação? Esses demais acessórios devem estar
inclusos em quais quantitativos?
Pois sem essas informações não conseguimos estimar o preço corretamente.
Agradeço desde já
Atenciosamente Sebastian,

tecnico@compuset.com.br
(11) 5017-4253
Visite nosso site: www.compuset.com.br

https://correio.cjf.jus.br/owa/#path=/mail
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JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

DESPACHO

Senhor Chefe da Seção de Licitações,
em atenção ao teor do Encaminhamento SELITA 0228478, que apresenta para análise
questionamento da COMPUSET INFORMÁTICA (id. 0228477), informamos:
Questionamento: No último tópico de cada um desses dois itens é deixado essa frase,
mas não especifica o quantitativo. São quantos velcros? Um para cada patch cord? Quantas fitas
autocolantes? Quais são os demais acessórios para correta
fixação e identificação? Esses demais acessórios devem estar inclusos em quais
quantitativos? Pois sem essas informações não conseguimos estimar o preço corretamente.
Resposta SUTEC: A exigência das alíneas 6.7.7. e 6.8.7. dos Itens 11 e 12 devem
ser consideradas como erro material, e desconsideradas na elaboração da proposta dos Itens 11 e 12
da licitação.
Atenciosamente,
JAIR DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR
Seção de Atendimento e Suporte a Usuários
STI - SEATEN

JEFFERSON COLOMBO BARBOSA XAVIER
Subsecretário de Infraestrutura e Suporte Técnico
STI - SUTEC

Autenticado eletronicamente por Jefferson Colombo Barbosa Xavier, Subsecretário(a) Subsecretaria de Infraestrutura e de Suporte Técnico, em 08/06/2021, às 15:52, conforme art.
1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.
Autenticado eletronicamente por Jair Dias de Oliveira Junior, Assistente III - Seção de
Atendimento e Suporte a Usuários, em 08/06/2021, às 16:01, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cjf.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0228580 e o código CRC 5DEC27E1.
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