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Resposta ao Questionamento Nº SEI
0065616/2019

Em 26/03/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2019
PROCESSO SEI Nº 2163/2018

Submetida a questão à consideração da Unidade Requisitante, esta manifestou-se nos seguintes termos:

1ª pergunta: : Dentro do Anexo I - Termo de Referência - Aquisição de Produtos, item 2 - Justificativa de
Aquisição e subitem 2.2. Da Marca, é citado que o órgão em questão possuí em seu ambiente cerca de
90% de equipamentos da fabricante Dell e entendemos que para manter uma padronização, gerenciamento
facilitado e suporte unificado o Edital foi totalmente direcionado a somente ao fabricante, DELL, que
concorrerá entre si e suas revendas. Desta forma não havendo isonomia e ampla concorrência entre
fabricantes. Está correto o nosso entendimento?
Resposta à 1ª pergunta: O entendimento está parcialmente correto. A indicação de marca no presente
edital, com a competente justificativa presente no item 2.2 do Termo de Referência, Anexo I, além de ser
medida adequada às necessidades desta Estatal licitante quanto a padronização do objeto, contém previsão
legal expressa no art. 47 da Lei nº 13.303/2016 e art. 33, §4º do Regulamento Interno de Licitações e
Contratos da CIJUN, ambos indicados no preâmbulo do edital como normas regedoras do presente
procedimento. Não há se falar em falta de isonomia ou ampla concorrência diante da multiplicidade de
fornecedores aptos a atender o presente objeto, estando o procedimento em total consonância com as
diretrizes e princípios previstos no art. 31 da mencionada Lei nº 13.303/2016, dentre eles, o da obtenção
da competitividade e do julgamento objetivo.
Documento assinado eletronicamente por Maria de Fatima Marchi Brotto, Pregoeira, em
26/03/2019, às 09:52, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto
Municipal 26.136/2015.
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