Ao: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU
Ref.: Edital nº: 2/2018

O Grupo Platus solicita a esta instituição esclarecimento referente ao Item nº 09
do edital em epígrafe.
1) Dispõe o edital em seu anexo I – Termo de referência – Das Especificações:
“Processador frequência de 3.0 GHz, com 4 núcleos, tamanho máximo de memória
de 32GB, tipos de memória DDR3 1333; Placa Mãe com soquete 1150”, no que tange
as marcas/fabricantes e características exclusivas de uma determinada marca dos
componentes tais como: Placa mãe exigida no edital, uma vez que a lei no 8.666/93 em
seu artigo 15, parágrafo 7a inciso I, impede o direcionamento de marca de equipamentos
nas licitações públicas, salvo com justificativa previamente estabelecida no edital, fato que
não ocorre no edital 2/2018, solicito esclarecer:
a) Será aceito a oferta deste componente diferente da marca detentora de
características exclusivas informadas no edital?

Salientamos a importância da resposta destes esclarecimentos, contribuindo
para a completa interpretação do edital e a formulação da proposta de preços.

Atenciosamente,
Guarapuava, 6 de abril de 2018.

Departamento de Licitações

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE IGUAÇU
Rua Iguaçu, S/N, Bairro Nazaré
Medianeira – Paraná – 85884-000
(45)3264-5062 - (45)3240-2307
____________________________________________________________________________________

PROCESSO Nº 02/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018
Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado pela empresa GRUPO PLATUS
INFORMÁTICA, em 06/04/2018, vimos apresentar o que segue:
Em virtude da apresentação da referida solicitação, tendo por base o parecer técnico
(Anexo). É do entendimento desta pregoeira que não há cerceamento de disputa para o lote,
visto que o componente em questão é amplamente comercializado pelo mercado nacional em
diversos fornecedores/distribuidores, e que, o referido descritivo não menciona marca
específica, visto que no caso se objetiva adquirir um conjunto (computador tipo desktop
completo) e não somente o componente isoladamente; e que atualmente inúmeras empresas
trabalham com a montagem e comercialização do conjunto solicitado. Além disto, salienta que a
descrição é mesma constante em convênio celebrado entre o CISI e SESA/PR, não podendo ser
alterado pelo CISI por força de Termo de Convênio celebrado.
Desta forma, tendo por base opinativo técnico solicitado poderá apenas ser aceito dentro
das especificações em edital produto de geração/versão superior ao solicitado, visto a rápida
atualização deste segmento de mercado, condicionada a análise do setor técnico na apresentação
da proposta.

Medianeira, 09 de abril de 2018.

Vânia Raquel Furmann
Pregoeira

