PREGÃO Nº 2/2022 - REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de equipamentos e programas de
informática (microcomputadores, notebooks, offices e windows server), e equipamentos de
comunicação (datashow – projetor multimídia) para atender às necessidades da sede do Senar Central
em Brasília/DF, conforme condições, especificações e quantitativos constantes do Termo de
Referência em anexo.
COMUNICADO 002
CONSOLIDADO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS (2ª TENTATIVA) E JULGAMENTO DO
RECURSO ADMINISTRATIVO
1 - CONSOLIDADO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS:
Pergunta 1
PAGAMENTO
- O valor já está disponível em conta?
R.: Sim
Pergunta 2
- Os prazos de pagamento estão sendo realizados rigorosamente dentro dos previstos em edital?
R.: Sim, desde adotados os procedimentos previstos no item 15.1 do Edital.
Pergunta 3
PRAZO DE ENTREGA
Será possível solicitar prorrogação para mais uns dias no prazo de entrega ao órgão requisitante?
R.: A licitação é para registro de preços, com vigência de 1 (um) ano e possibilidade de prorrogação
por igual período. Os prazos de entrega previstos são os constantes do edital. Alegações quanto à
impossibilidade de entrega no prazo originalmente previstos, devidamente justificadas, serão pontual e
oportunamente avaliadas.
Pergunta 4
INSTALAÇÃO
Os materiais deverão ser instalados ou apenas o fornecimento?
R.: O objeto prevê apenas o fornecimento, sem instalação.
Pergunta 5
FORMA DE ENTREGA
A aquisição será parcelada ou integral.
R.: A licitação é para registro de preços, com vigência de 1 (um) ano e possibilidade de prorrogação
por igual período. A previsão atual é de aquisição parcelada, com exceção do lote V, para o qual esta
prevista a aquisição imediata de 80 unidades.
Pergunta 6
A empresa Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação EIRELI, inscrita no CNPJ Nº
12.0007.998/0001-35, situada em Olinda/PE, com Representante Legal a Sra. Carla Patrícia Carvalho

da Silva, inscrita no CPF sob o n. 855.883.004-59, vem, tempestivamente, SOLICITAR
ESCLARECIMENTOS nos termos indicados abaixo.
1. Necessário informar que, dia 1.º de janeiro de 2022 as licenças OPEN foram descontinuadas.
R.: Quanto ao modelo de contrato open license program change, que foi descontinuado, aceitaremos a
modalidade MPSA (Perpétua), pois trata-se de uma atualização do modelo de contrato extinto.
O Senar na qualidade entidade educacional, beneficiária do programa de política para instituições
educacionais da Microsoft, mantém a exigência e o cumprimento das especificações originais,
conforme modelo de contrato MPSA e os partnumbers descritos.
2 – JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO:
A CPL informa que decorrido o prazo assinalado para recursos, verificou-se a interposição pela
licitante GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA., frente à sua
desclassificação/inabilitação no Pregão 02/2022 – 1ª Tentativa . (anexo 1), que analisado e julgado, foi
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO (anexo 2).
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