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De: "Cotações Alessandra" <cotacoes@romazecomputadores.com.br>
Enviada: 2018/04/17 09:23:54
Para: cpd@consorciocisi.com.br
Cc: administrativo@consorciocisi.com.br
Assunto: Esclarecimento PE nº 002/2018 - Item 09 (computador)
Bom dia!
Temos interesse em participar do PE nº 002/2018 - Item 09 (computador) e como fabricantes de microcomputadores verificamos que o
valor de referência para atender as especificações do edital está baixo, por se tratar de um processador de 4 núcleos e cache de 6Mb,
assim como placa mãe com suporte a 32GB e 2 PCi-e x1, além de monitor 18,5''.
Gostaríamos de verificar se serão aceitos microcomputador com valor acima do estimado no edital de R$ 1.750,00.
Ficamos no aguardo de um retorno.
att
-Alessandra Souza
Dpto de Licitações
Romaze Ind. e Com. de Computadores
CNPJ: 07.315.550/0001-49
www.romazecomputadores.com.br
(45) 3223-5516/ Cascavel, PR
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____________________________________________________________________________________

PROCESSO Nº 02/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018
Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado pela empresa ROMAZE IND. E
COM. DE COMPUTADORES, em 17/04/2018, vimos apresentar o que segue:
Com relação à alegação da empresa sobre os valores dos itens constantes em termo de
referência estar abaixo do valor de mercado para a especificação solicitada, informamos que
conforme constam nos autos do processo licitatório nº 02/2018 e nos autos do convênio
SESA/PR nº 070/2015, fora realizada pesquisa de mercado no município de Medianeira/PR no
período de setembro/2017 em 03 fornecedores distintos e, foi obtido sucesso em encontrar tal
item no preço estipulado em edital e firmado entre CISI e SESA/PR por meio de Termo de
Convênio.
Tratando-se da questão da empresa referente à possível aceitação de proposta pelo CISI
com valor acima do valor máximo, informamos que tal não poderá ser aceita, uma vez que, o
valor máximo é o balizador do limite a ser dispensado para aquisição do item não podendo ser
ultrapassado; e a proposta assim deixará de atender à exigência do ato convocatório da licitação
sendo a mesma desclassificada bom base no art. 48, I da Lei 8.666/93. Cabe também salientar
que os preços praticados no ato convocatório pelo CISI encontram-se vinculados ao termo de
referência apresentado à SESA/PR por meio do convênio nº 070/2015, que pelo Termo
celebrado entre as partes não permite alteração do objeto e valores sem prévia autorização do
concedente.

Medianeira, 17 de abril de 2018.

Vânia Raquel Furmann
Pregoeira

