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Esclarecimento 28/04/2022 19:39:52
 
ESCLARECIMENTO 14: Assunto : Questionamento Protocolo Nº: 113 Referente 3.13.1. A CONTRATADA deverá em, no
máximo, de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE, finalizar a
implantação de todos os circuitos e equipamentos que compõem a solução de comunicação de dados do TRE-DF e dos
pontos remotos. QUESTIONAMENTO : Devido a crise para fornecimento de componentes eletrônico e consequentemente
fornecimento de equipamentos que compõem a solução, fato este reforçado por notificações que recebemos recentemente
dos fabricantes sobre esta questão, solicitamos que o prazo de implantação da rede seja de 180 dias. Nossa solicitação será
aceita?
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Resposta 28/04/2022 19:39:52
 
RESPOSTA 14: DECISÃO DO PREGOEIRO E DA AUTORIDADE SUPERIOR *OBSERVAÇÃO: Por limitação do número de
caracteres no Compras.gov.br, não foi possível inserir o conteúdo da Manifestação do Pregoeiro e da Decisão do
excelentíssimo Presidente do TRE-DF no sistema. Nada obstante, informamos que o inteiro teor está disponível para
consulta e download no site: www.tre-df.jus.br (Transparência e prestação de contas>Licitação e contratos > Licitações >
Licitações em andamento/encerradas) ou diretamente pelo o link: https://www.tre-df.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-
contas/compras-e-licitacoes/licitacao/avisos-de-licitacoes 2.1 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS PELA
CLARO Como se verifica dos diversos pedidos formulados, a Requerente busca esclarecimentos de ordem técnica e, por essa
razão, este Pregoeiro – por absoluta falta de conhecimento técnico – adota a manifestação da Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicação (1103414) como razão de decidir1 e, por este motivo, permito-me transcrevê-la in totum:
Resposta : Serão mantidos os prazos previstos. Havendo, no curso da execução contratual, fato que impeça ou retarde a
execução do contrato, para o qual a contratada não tenha dado causa, poderá mediante requerimento e anuência do
contratante haver dilação do prazo, na forma e modo definidos no §1º do artigo 57 da Lei 8.666/93.
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