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ESCLARECIMENTO 2 

Prezados Senhores, 
Em atenção ao questionamento quanto o Instrumento Convocatório Pregão Presencial SRP N.º 

13/2017, que tem por objeto o registro de preço para a eventual contratação de licenças de software, para atender as 
necessidades deste Senac-DF. 
 Empresa: WELT SOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA 
 
“(...) Solicitamos que seja feito o desmembramento do Lote Único, sendo um lote de Licença e Suporte (Dos itens 01 ao 06) e outro Lote de Consultoria e de Treinamento Oficial (Item 07), do referido processo, por se tratar de serviço de natureza diferente dos demais e afim de ampliarmos a competitividade do processo em epígrafe, pois existem muitas empresas que trabalham apenas com os itens 01 a 06, e existem tantas outras, que trabalham apenas com o item 07, e que pouquíssimas empresas tem os dois itens em sua linha de atuação. Para a participação precisamos que o prazo para entrega seja de 60 dias, há a possibilidade de alteração?” 
Resposta:  
O objeto licitado possui diversos fornecedores credenciados junto ao Fabricante (VMWare), não só no DF, mas em todo território nacional. Como pode ser constatado, o objeto licitado refere-se a produtos nomeados, com os respectivos Part Numbers (códigos do fabricante). Segundo o seu fabricante (VMWare), empresas que vendam seus produtos poderão participar em condições de igualdade com todos os demais concorrentes, pois são praticados valores padronizados para todos os produtos e serviços por ela fornecidos. Entendemos assim, que diferente do que está sendo questionado, os critérios de livre concorrência e competitividade estão sendo respeitados. No caso dos serviços, a subcontratação não é vedada totalmente no edital, desde que autorizada pelo Senac-DF. Caso a requerente entenda ser necessário subcontratar parte do objeto, essa poderá fazê-lo, desde que justifique tecnicamente sua necessidade e essa seja avaliada e considerada pertinente pelo Senac-DF. Quanto aos atestados de capacidade técnica, esses deverão ser compatíveis com a solução licitada, não sendo aceitos certificados de produtos de outros fabricantes. 

Em, 15 de agosto de 2017. 

 

Comissão Permanente de Licitação 


