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Brasília, 03 de Setembro de 2013. 

 

 

ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS QUANTO A CARTA CONVITE N.º 006/2013. 

 

Prezados Senhores, 

 

Conforme Edital da Carta Convite 06/2013, junto à área de interesse ao serviço presto-me a 

esclarecer dúvidas enviadas pelo licitante, Ctis Informatica S/A.  

 

 

QUESTIONAMENTOS 

 

QUESTIONAMENTO 01: 

É solicitado que sejam entregues equipamentos com pelo menos 1 (uma) mídia de 

instalação/atualização/recuperação SO: 

 

Esclarecimentos: A maior parte dos fabricantes por contenção de custos, não fornece mais as 

mídias em seus produtos, caso seja necessário, o usuário final faz a solicitação através do site do 

fabricante ou por telefone e obtém-se as mesmas, lembrando que hoje, todos os arquivos estão em 

uma partição do disco rígido em forma de (recovery) para se necessário, fazer a restauração do 

sistema operacional e seus arquivos. 

 

Pergunta: Serão aceito equipamentos nestes parâmetros?  

 

RESPOSTA: 

Procedo à análise do item 2, cujo teor apresenta conteúdo jurídico. 

 

O segundo item tratado nos “questionamentos” abaixo, constante do Capítulo 3 do edital, refere-se 

à participação exclusiva de ME’s e EPP’s no certame.  

 

Registre-se que tal disposição editalícia decorre do artigo 6º do Decreto nº 6.204, de 2007, que 

regulamentou a Lei Complementar nº 123, de 2006, a dizer: 

 

Art. 6º Os órgãos e entidades contratantes deverão realizar processo licitatório destinado 

exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações 

cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).  

 

Parágrafo único.  Não se aplica o disposto neste artigo quando ocorrerem as situações previstas no 

art. 9º, devidamente justificadas.  

 

Da leitura do referido comando legal, observa-se a disposição, imperativa, no sentido que se 

promova licitação exclusivamente voltada à participação de ME’s e EPP’s, quando o valor 

estimativo da contratação seja de, até, R$ 80.000,00.  

 

A média estimativa para a contratação que será resultante do Convite nº 6/2013, segundo pesquisa 

realizada pela Administração do CAU/BR, é de R$ 47.329,50, de acordo com o capítulo 11 do 
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Termo de Referência, Anexo I do Edital. Portanto, o valor encontra-se abaixo de 80.000,00 e, daí, 

a disposição editalícia que restringe a participação às ME’s e EPP’s. 

 

 

QUESTIONAMENTO 02: 

É solicitado a participação exclusiva das microempresas (ME) e empresas de pequeno porte 

(EPP); 

Pergunta: A CTIS Tecnologia S/A poderá participar desta carta convite ? 

 

RESPOSTA:  

Em complemento ao questionamento da empresa CTIS*, no sentido da possibilidade, ou não, de 

participar do Convite n º 6/2013, RESPONDO que SÓ PODERÃO PARTICIPAR DO 

CERTAME AS MICROEMPRESAS (ME’s)  e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP’s). 

 

 

QUESTIONAMENTO 03:  

 

A contratada garantirá que cada mídia funcionará em pleno acordo com suas especificidades: 

É válido lembrar que, a CTIS não é fabricante dos produtos ofertados e por isso não pode se 

responsabilizar por eventuais danos nos softwares e mídias do produto (salvo suas respectivas 

garantias) bem como seus erros, bugs e atualizações, pois mesmo os itens em questão não são de 

responsabilidade do fabricante dos equipamentos propostos.  

 

 

RESPOSTA: Ok 

 

 

 

 

 

Atenciosamente 

Maria Isabel Lopes Batista Passos. 

Pregoeira do CAU/BR  


