
Pregão/Concorrência Eletrônica

Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE

Senhor licitante,
Em atenção ao pedido de manifestação acerca das razões do recurso apresentadas, o setor solicitante competente
deste órgão se manifestou da seguinte forma:
1.  O  item  3.  do  presente  Edital  elenca  as  especificações  que  deverão  ser  atendidas  para  os  itens  1  -  8,
apresentados na tabela “Suprimentos para impressora”, que fazem parte de lote único. Deste modo, entende-se
que o item 02, “Lexmark mx310dn – Unidade de imagem – 50F0Z00”, da tabela, também faz parte do quadro de
suprimentos que poderão ser substituídos por suprimentos não originais, desde que atenda o especificado no item
3.3;
2.  O item 3.3  destaca que "Poderão ser  usados  suprimentos  não originais,  desde que atendam aos  mesmos
requisitos de qualidade e quantidade de impressões, não oferecendo risco de danos ao equipamento devido à baixa
qualidade do suprimento similar ao original";
3.  Dessa forma,  conforme os argumentos anteriormente expostos entende-se que a alegação da empresa 3S
Informática, de que o item 2 tem que ser original não merece prosperar, tendo em vista que:
a) o item 2 está abrangido pela possibilidade de substituição por suprimentos não originais;
b) o item apresentado pela empresa vencedora está em consonância ao solicitado no edital (mesmo não sendo
original, atende os requisitos de qualidade e quantidade).
Assim, diante dos fundamentos técnicos trazidos pela Coordenação de Tecnologia e Informação, e em atendimento
às  normas estipuladas  pela  Lei  nº  10.520/2002 e  Decreto  nº  10.024/2019,  pelo  instrumento  convocatório  e,
subsidiariamente,  pela  Lei  nº  8.666/1993,  pautada  no  princípio  da  isonomia,  razoabilidade  e  impessoalidade,
RESOLVE,  conhecer  a  intenção  de  recurso  apresentada  pela  empresa  3S  INFORMÁTICA LTDA,  NEGANDO-LHE
PROVIMENTO, julgando improcedentes os argumentos trazidos conforme os motivos acima delineados.

Fechar
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Pregão/Concorrência Eletrônica

Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

DECISÃO DA AUT. COMPETENTE: MANTÉM DECISÃO PREGOEIRO

Diante dos fundamentos técnicos trazidos pela Coordenação de Tecnologia e Informação, e em atendimento às
normas  estipuladas  pela  Lei  nº  10.520/2002  e  Decreto  nº  10.024/2019,  pelo  instrumento  convocatório  e,
subsidiariamente,  pela  Lei  nº  8.666/1993,  pautada  no  princípio  da  isonomia,  razoabilidade  e  impessoalidade,
RESOLVE,  conhecer  a  intenção  de  recurso  apresentada  pela  empresa  3S  INFORMÁTICA LTDA,  NEGANDO-LHE
PROVIMENTO, julgando improcedentes os argumentos trazidos conforme os motivos acima delineados.

Fechar
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