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: SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
:

INFORMAÇÃO 1617/2016  SELIC
Aline em 24/05/2016, às 10:01 h, apresentou pedido de esclarecimento, tempestivo, respondido pelo pregoeiro, auxiliado pela Assessoria
de Planejamento da STI, e pela Seção Licitações do TRE/SE, nos termos a seguir descritos:

Questionamento 1 – “Bom de acordo com os cartuchos precisam ser originais do fabricante, por causa da garantia de 12 meses. Caso
contrário perde a mesma.”
Esclarecimento 1 – Na hipótese dos termos da garantia do equipamento ofertado consignarem expressamente que, não são cobertos os defeitos
ocasionados pela utilização de suprimentos e/ou peças de outras marcas, deverão ser fornecidos cartuchos originais, da mesma marca do equipamento (subitem
2.6, da Descrição Complementar do item 2, do Lote 1, do Termo de Referência). Sendo assim, o fornecimento de suprimento (cartucho) original só será
obrigatório se o fabricante da impressora (item 1 do Lote 1 e item 6 do Lote 2) assim o exigir, para manutenção dos termos da garantia do equipamento. Caso não
exista tal exigência, poderão ser fornecidos suprimentos diversos do fabricante da impressora, desde que atendidas as demais condições do Termo de Referência.
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