
 
QUESTIONAMENTO Nº 02 

 
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 45/2022-2ªPublicação 
 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA (Desktop padrão, Desktop avançado, Monitor LCD e Notebook) – 04 LOTES 
 
Informamos o cadastro de questionamento por empresa interessada em participar do 
certame. As perguntas e respostas seguem abaixo:  
 

1 – Está sendo solicitado no item 6 do Edital: 

6.1.7 Prazo de validade da proposta de no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data limite de sua entrega; 

Perguntamos: Considerando o atual cenário de 2022, onde em que pese houve uma 
flexibilização das restrições relacionadas à Pandemia no Brasil, estão ocorrendo novos 
fechamentos de indústrias e portos na China impactando o transporte de diversos 
componentes necessários à fabricação dos equipamentos, agravando ainda mais a crise de 
semicondutores que perdura há mais de um ano no Mundo. Não obstante, a recente guerra 
na Ucrânia torna necessário desvios de rotas marítimas, causando um retrabalho logístico e 
aumentando drasticamente o tempo necessário do transporte desses materiais para o Brasil. 
Esses fatos podem ser facilmente validados pelas notícias mais atuais conforme trazemos 
abaixo: 

 https://www.maistecnologia.com/crise-dos-semicondutores-pode-intensificar-se-com-a-guerra/ 

 https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/giane-guerra/noticia/2022/03/novo-lockdown-na-china-
alerta-cadeia-global-de-eletronicos-travada-ha-mais-de-um-anocl0qnc7n5000n017cbz8h1nzx.html 

 https://clickpetroleoegas.com.br/logistica-de-materias-primas-para-industrias-globais-e-
desestabilizada-por-conflito-entre-russia-e-ucrania-podendo-afetar-setor-de-eletronicos/ 

 https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/conflito-ucrania-logistica-transporte/ 

 https://www.terra.com.br/economia/industria-ve-risco-de-piora-na-crise-dos-semicondutores-por-
causa-da-guerra-na-ucrania,825e4fabc28765d3609ba29c09a1a30d79pr04db.html  

Nesse sentindo, em que pese esta licitante pretende realizar todos os esforços necessários 
para realizar a entrega dos equipamentos dentro do prazo pretendido por esta 
Administração, entendemos que o prazo de entrega dos equipamentos poderá se estender 
para até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento da nota de empenho em alguns casos. 
Caso esse fator superveniente ocorra, atestamos que será devidamente justificado através 
das razões expressas vinda do próprio Fabricante do equipamento. Está correto nosso 
entendimento? 

RESPOSTA: tais fatos extraordinários e imprevisíveis serão tratados de acordo com o caso 
concreto, nos termos da Lei nº 13.303/16 e do RILC - Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da COHAPAR. 

 

PERGUNTA 02 - Está sendo solicitado no Anexo I – Termo de Referência - Lote 1 – Desktop 
Padrão: 

7. Gabinete: 

7.2. O volume máximo do gabinete não poderá ultrapassar 8.500 cm3; 
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Perguntamos: Visando ampla competitividade e objetivando a oferta de equipamentos do 
maior fabricante mundial de computadores (Lenovo), entendemos que serão aceitos 
gabinetes com volumetria interna de 8.2L, comprovado por catálogo do equipamento. Está 
correto nosso entendimento? 

RESPOSTA - O edital foi republicado com alterações na volumetria interna. 

 
Curitiba, 12 de dezembro de 2022. 
 
Assinado eletronicamente 
Elizabete Maria Bassetto 
Gerente do Departamento de Licitação 
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