PREGÃO 45/2021 – SEI n. 0004632-05.2021.6.21.8000
Servidores de rede e discos - RP

PERGUNTA
AO
TRE RS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021
Senhores,
Gostaríamos de participar do Pregão Eletrônico instaurado através da Licitação em epígrafe, porém,
surgiu-nos algumas dúvidas, conforme segue.
1 - Está sendo solicitado no item 2 do edital: Das Condições:
2.5. O licitante vencedor deverá entregar os materiais em perfeitas condições de uso e
armazenamento, nas embalagens originais do fabricante, na Seção de Almoxarifado deste Tribunal,
localizada na Rua Duque de Caxias, 350 – 1º andar – Porto Alegre - RS, das 13 às 19 horas, de
segunda a sexta-feira, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do aceite da nota de
empenho.
Perguntamos: Devido ao cenário atual que estamos vivendo em razão da pandemia do COVID-19,
muitas fábricas tiverem que reduzir o contingente de funcionários, devido as medidas de prevenção
de distanciamento e isolamento social, assim como também existem problemas com a escassez de
alguns insumos decorrentes aos atrasos de entrega. Neste sentindo, entendemos que o prazo de
entrega dos equipamentos poderá ocorrer em até 90 (noventa) dias, após o recebimento da nota de
empenho. Está correto nosso entendimento?
2 - Considerando que o edital em questão possui um contrato com vigência de 12 (doze) meses, será
uma tarefa extremamente desafiadora prever com exatidão o comportamento do dólar durante a
vigência. Diante disso, sabendo que o dólar sofre variações por diversos motivos, desde políticas
internas de países com grande peso econômico até intempéries ambientais e que dificilmente um
órgão do governo aceita uma solicitação de reequilíbrio econômico em função da variação cambial,
os fabricantes, com o intuito de cumprir seus contratos e conseguir manter suas margens de atuação
em patamares viáveis, acabam por recorrer a ferramentas de proteção cambial. Porém, essas
ferramentas dependem de informações sobre os fornecimentos. Quantidades e previsão de quando
os fornecimentos ocorrerão são muito importantes. Quanto menor o nível das informações obtidas,
mais impreciso é o resultado e, como consequência, maiores são os prejuízos, tanto para a empresa,
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que ao adotar medidas de proteção com base em estimativas imprecisas encarece seus produtos,
quanto para o órgão, que acaba por comprar um produto mais caro.
Assim sendo, tendo em vista o auxílio mútuo, solicitamos informações a respeito do fornecimento
ao órgão, com estimativas de quantidade de máquinas por pedido e quando esses pedidos serão
colocados, contemplando a quantidade a ser efetivamente adquirida da ata e garantindo assim maior
economicidade por parte do órgão, bem como sucesso no fornecimento da ata e concretização do
contrato.
3 - Está sendo solicitado no item 1 do Anexo I – Termo de referência: Servidor de Rede Tipo1:
4.3.2.8 O servidor deve possuir 2 (dois) slots PCIe 3.0 x8 livres.
Perguntamos: Visando garantir isonomia e uma melhor economicidade na contratação, em virtude
da nossa controladora que atende o edital ocupar um slot externo, e como o edital pede um
processador, que ocasiona restrição de slots PCI disponíveis, entendemos que poderá ser aceito
propostas com um slot PCI disponível em gabinete 1U, ou um gabinete de 2U´s com dois slots
disponíveis. Está correto nosso entendimento?
Atenciosamente,
Patrícia Azeredo | Governo
51 99548-2500 | patriciaazeredo@athenas.inf.br
Athenas Automação Ltda.
51 3363-4800
RESPOSTA
A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais, responde o esclarecimento conforme manifestação
da área técnica:
“Em resposta aos questionamentos:
Questionamento 1:
Não está correto o entendimento. O prazo para entrega é de 45 dias a partir do recebimento da Nota
de Empenho. Caso a contratada não consiga realizar a entrega no prazo estipulado, deverá
encaminhar justificativa ao gestor informando os fatos que provocaram o atraso, que será analisado
pelo gestor e pela administração do TRE.
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Questionamento 2:
A contração utilizando registro de preços está justificada no item abaixo:
2.10.2 Esta contratação visa a aquisição de 3 itens, para manutenção e ampliação da infraestrutura
de armazenamento do TRE-RS. Como a ampliação é demandada pelo aumento da utilização do
espaço em disco a adoção do registro de preços permite que a sua implementação ocorra de acordo
com a ocupação verificada. Assim será possível fazer a implementação em mais etapas, conforme a
disponibilidade de recursos técnicos e financeiros. A modalidade Pregão Eletrônico com Registro de
Preços está amparada pelo decreto 7892/2013 que prevê no art 3º, inciso II a utilização do sistema
de registro de preços quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas
parceladas.
Além disso, pode-se salientar os seguintes dispositivos do edital, atinentes à natureza do Registro de
Preços:
2.2. A existência de preços registrados não obriga o TRE-RS a contratar, facultando-se a realização
de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado
em igualdade de condições.
2.2.1. As quantidades constantes no Anexo IV deste edital são estimativas para eventual
fornecimento durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços.
2.2.2. As aquisições ocorrerão em conformidade com as necessidades e conveniências do TRE-RS,
facultada a aquisição parcial, total ou mesmo a não aquisição dos materiais licitados.
Quanto ao pleito da contratada solicitando informações com estimativas de quantidade de máquinas
e quando serão solicitadas, há uma expectativa, não confirmada, de serem adquiridos 2 (duas)
unidades do ITEM 1 e 2 (duas) unidades do ITEM 2, ainda neste exercício.
Questionamento 3:
Não está correto o entendimento. Exigimos o item 4.3.2.8 para futura expansão do equipamento. A
exigência do edital é possuir um processador (no mínimo), facultando ao licitante o fornecimente de
equipamento com mais processadores, desde que alcance o valor do SPECInt_2017 (55 pontos),
conforme descrito no item 4.1.1.1.1, para atendimento do item 4.3.2.8.”
Att.
Rosana Adolfo,
Pregoeira.

