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SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES – EDITAL 071/2018 
Identificador número 721839, Portal Licitações-e do Banco do Brasil 

 
 

ESCLARECIMENTO – 01 
 
 

O Comprador da FAURGS, nomeado pela Portaria n.º 007 de 27/07/2017, no uso de suas atribuições e 

com base nos questionamentos da empresa RRL Informática, esclarece: 

 

 
Questionamento 1: “Sobre a elaboração da proposta, é solicitado que seja informado PN dos 
equipamentos e da garantia, porém, em compras diretas com fabricantes como Positivo, Lenovo e HP 
(que possuem equipamentos corporativos que atendem ao edital) os PNs só serão conhecidos quando 
da aquisição dos equipamentos.  O que pode ser enviado é o código que o equipamento possui no 
fabricante (cada modelo um código). 
Cada equipamento possui PN único, então não temos como saber qual estará disponível no fabricante 
para a compra na hora da aquisição.  
 
Na questão da garantia, a Positivo Informatica não possui PN de garantia. A garantia é adquirida no 
momento da compra do computador. Isto pode ser comprovado através da nota fiscal, consulta ao 
site do fabricante ou uma declaração do mesmo afirmando que os equipamentos destinados a 
determinada licitação (com número da licitação e órgão público que fará a compra) possuem o 
tempo/tipo solicitado de garantia.  
 
Será aceita essa declaração do fabricante, e a mesma deverá ser anexa no portal junto da proposta 
inicial ou só na proposta final.” 

RESPOSTAS: 

 

Resposta 01: Entendemos que nesse momento o PN não está disponível. 

Pode ser conforme sugerido, envio do código que o equipamento possui no fabricante (cada modelo 
um código). 

A declaração de garantia, consulta ao site do fabricante ou cópia da nota fiscal do equipamento 
deverá ser enviada juntamente com os documentos de habilitação. 

 
Assim, altera-se a data do pregão para o dia 28/06/2018 nos mesmos horários, devendo-se prosseguir 

normalmente o certame.  

 

Porto Alegre, 18 de junho de 2018 

 

___________________ 

J. Leonardo S. Gayer 
Supervisor do Setor de Compras da FAURGS 

 (Assinado no original) 


