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 Resposta a Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico Nº
012/2021/SRP - Processo Administrativo Nº 3883/2021 LICITACOES-E / Banco do Brasil Nº 873566 - Objeto: Registro de
preço para a seleção de propostas para a aquisição de equipamentos
e periféricos de informática, para desenvolvimento das atividades
diárias das diversas Secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de
Santo Antônio de Jesus e para informatização das equipes de Saúde
da Família e de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde.do
Município de Santo Antônio de Jesus/BA, através do Sistema de
Registro de Preços.
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Santo Antônio de Jesus

Licitações

Município de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Av. Vereador João Silva, n° 06, 2º Andar, Andaiá, Santo Antônio de Jesus-BA
Telefone: (75) 3632-1320 - E-mail: cplsaj21@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2021/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3883/2021
LICITACOES-E / BANCO DO BRASIL Nº 873566
OBJETO: Registro de preço para a seleção de propostas para a aquisição de equipamentos e periféricos
de informática, para desenvolvimento das atividades diárias das diversas Secretarias e órgãos da
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus e para informatização das equipes de Saúde da Família
e de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde.do Município de Santo Antonio de Jesus/BA,
através do Sistema de Registro de Preços.
REQUERENTE: Brendon Nogueira Silva brendon.silva@secondst.com.br

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, no uso de suas
atribuições, com fulcro no art. 23 do Decreto Municipal nº 32, de 05/02/2020, vem responder a pedido de
esclarecimento sobre o ato convocatório do Pregão Eletrônico Nº 012/2021/SRP, nos seguintes termos.
I – Do Pedido de Esclarecimentos
Através de Mensagem Eletrônica, o Licitante manifestou-se nos seguintes termos:
de:
para:
cc:
data:
assunto:

Brendon Nogueira Silva <brendon.silva@secondst.com.br>
"cplsaj21@gmail.com" <cplsaj21@gmail.com>
Henrique Peterle <henrique@printsolucao.com.br>,
Renato Machado Pinto <renato.machado@secondst.com.br>
27 de mai. de 2021 14:52
Pregão Nº 012/2021/SRP| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS |
QUESTIONAMENTO

Prezado pregoeiro,
Os projetos de fonte de alimentação do fabricante Dell, levam em consideração o uso máximo do
hardware em sua expansão máxima, ou seja, o equipamento é preparado para suportar a
configuração máxima em seu mais elevado potencial.
Informamos que o sizing da resposta do questionamento foi baseado em uma configuração de sizing
completamente divergente do que estamos proponde e dessa forma os valores elétricos são
completamente distintos.
Entendemos que essa estimada prefeitura deseja resguardar seus investimentos potencializando
futuro upgrades como disposto no termo de referência e dessa forma ressaltamos que nossos
equipamentos atendes plenamente a configuração solicitada no edital, bem como todas as expansões
solicitadas, com o uso de uma fonte de menor consumo elétrico. O que irá gerar para essa estimada
instituição economia elétrica.
Ressaltamos que esse item especificamente limita a participação dos equipamentos Dell, onde
buscamos a compreensão desse órgão para garantia o princípio da igualdade de concorrência.
Certo que essa decisão não pode ser tomada baseada em suposições de configurações especificas,
entendemos que se ofertamos um equipamento que atenda aos requisitos técnicos em sua
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Município de Santo Antônio de Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
Av. Vereador João Silva, n° 06, 2º Andar, Andaiá, Santo Antônio de Jesus-BA
Telefone: (75) 3632-1320 - E-mail: cplsaj21@gmail.com

capacidade máxima com uma fonte elétrica mais performática e nominalmente menor que a solicitada,
atenderemos ao edital. Está correto o nosso entendimento ?
Atenciosamente,

A Sessão Pública para abertura das Propostas de Preços do Pregão em epígrafe está designada
para o dia 07/06/2021, HORÁRIO:09h00min (Horário de Brasília)
II – Das Respostas
Encaminhado o esclarecimento ao Setor Técnico, responsável pelo Termo de Referência que
integra o Edital, a mesma respondeu a indagação, nos seguintes termos:
“Conforme já informado anteriormente, a fonte de alimentação com 65W não atende a
necessidade do Município.”
III – Das Conclusões
Em face do quanto previsto no art. 21, § 4º da Lei nº. 8.666/93, considerando que a resposta
apresentada não afeta a formulação da proposta pelos que adquiriram o Edital da Licitação Edital do Pregão
Eletrônico Nº 012/2021/SRP, decide-se pela manutenção da data da Sessão Pública deste Pregão para o
dia 07/06/2021, HORÁRIO:09h00min (Horário de Brasília), no mesmo local especificado no Edital.
Esta decisão será publicada na íntegra no Portal de Acesso á Informação do Município no endereço
eletrônico www.prefeiturasaj.ba.gov.br e no Sistema Licitações-e do Banco do Brasil.
Santo Antônio de Jesus - BA, 01 de junho de 2021.

SINTIA NAIARA CARDOSO RIBEIRO DA SILVA
Pregoeira
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