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Em 13/01/2020

PREGÃO ELETRÔNICO: 151/2019
PROCESSO SEI CIJ.02015/2019
Nos termos do item 2.1 do Edital os esclarecimentos deveriam ter sido realizados até 3º dia útil anterior à
data fixada para recebimento das propostas, estando, portanto, intempestivo.
Entretanto, buscando a CIJUN maior transparência e segurança jurídica na condução do certame e
analisando o interesse público da contratação, por mera liberalidade, tendo submetida a questão à
consideração da Equipe Técnica deste pregão, esta manifestou-se nos seguintes termos:

1ª Pergunta: Em relação ao fornecimento de renovação de licenças Symantec, ocorre que atualmente está
suspenso o fornecimento de licenças de renovações deste fabricante tendo em vista que o respectivo
fabricante foi vendido e está em processo de transição para empresa Broadcom, nesse período não esta
sendo possível a emissão de licenças novas e nem renovações. Questionamentos se poderá ser aceito
solução de antivírus com funcionalidades semelhantes da atual solução, sendo a licitante responsável pelo
treinamento e instalação da nova solução no custo do fornecimento, desse modo será aceito outra solução
diferente de symantec?
Resposta à 1ª pergunta: Não serão aceitas outras soluções. As razões para tal recusa, encontram-se
apontadas no Item 2.2, do Termo de Referência, Anexo I do edital, que trata da justificativa para indicação
de marca.

Documento assinado eletronicamente por Maria de Fatima Marchi Brotto, Pregoeira, em
13/01/2020, às 10:25, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto
Municipal 26.136/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portalsei.cijun.sp.gov.br/autentica
informando o código verificador 0083022 e o código CRC 48D09FBC.
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