
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 09/2021 
PREGÃO ELETRONICO      N°. 02/2021 

 
 
OBJETO: Aquisição de material e equipamento de informática para atender 

a Rede Municipal de Ensino do município de Guarujá do Sul através de 

Recursos do Salario Educação. 

 
 

ALTERAÇÃO DE EDITAL Nº. 01 
 

O Município de Guarujá do Sul, tornam público, para conhecimento dos 

interessados que o Edital acima mencionado sofreu alterações, passando a 

vigor com as seguintes redações: 

 
 
As Propostas de Preços serão recebidas no período das 08:00 do dia 

29/03/2021  até às 13:00 do dia 12/04/2021 no site supramencionado. O 

início da Sessão de Disputa de Preços (lances) será no dia 12/04/2021 às 

13:15 no site supramencionado. 

 
5. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, DA IMPUGNAÇÃO AO ATO 
CONVOCATÓRIO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

5.2. O horário limite para recebimento dos esclarecimentos e impugnações é 
às 13:00  do dia 07/07/2021. 
 
8. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
8.1. A proposta de preços eletrônica deverá ser apresentada com base no 
“VALOR UNITÁRIO  DO  ITEM”,   exclusivamente   mediante   o  
cadastramento  no  sistema PREGÃO ELETRÔNICO, no período das 08:00  
do dia 29/03/2021 até às 13:00 do dia 12/04/2021. 

 
ANEXO II  

TERMO DE REFERENCIA 

JUSTIFICATIVA 

Após a equipe técnica realizar minuciosamente uma análise sob o setor da informática do 

município, e diante de um momento delicado de pandemia, sendo que os recursos 

financeiros estão ficando cada vez mais escassos, propomos valorizar nossos recursos 

sugerindo marcas de equipamentos de qualidade e longa durabilidade. Em todas as 



licitações/pregões que não especificamos marca, recebemos equipamentos de baixíssima 

qualidade que duraram menos de 2 anos. Isso gera muito gasto desnecessário para o 

município, sendo que esse equipamento, se for de qualidade, vai durar mais de 6 anos 

comprovado na prática por nossos técnicos. Mediante a essa situação, justificamos a 

menção a marcas dos itens abaixo relacionados: 

1 – Placa mãe Gigabyte ou de qualidade similar: Atualmente uma das melhores marcas 

do mercado. Um computador com essa marca de placa dura mais que 6 anos na prática, 

podendo chegar a 10 anos. Se substituir por PCware, Asrock e similares, a durabilidade 

dificilmente ultrapassará 2 anos de uso, gerando gastos e transtornos aos funcionários 

públicos.  

2 – HD SSD Kingston ou de qualidade similar: Atualmente a melhor e mais confiável 

marca do mercado. Além de ter vida útil muito maior que outras marcas, ainda é mais 

confiável no quesito guardar informações com segurança. Lembrando que essa é a peça 

do computador que armazena todas as informações e banco de dados. Será permitida 

marca similar, sujeita à análise no momento da entrega.  

3 – Estabilizador e nobreak SMS ou similares: Produzido no Brasil, possui certificação 

do Inmetro, uma das poucas marcas que possui peças para reposição. São mais robustos, 

duram mais e o preço é muito próximo ao de marcas bem inferiores. Lembrando que 

muitas marcas de nobreak como enermax, TS Shara e similares já foram adquiridas pela 

prefeitura e tiveram um período de vida útil muito curta.  

4 – Roteador Wireless Intelbras Action RG1200 ou similares – Produzido no Brasil. 

Melhor distribuição de sinal com barreira (paredes), o que se justifica porque se trata de 

equipamento para uso nas salas de aula das escolas. Com ele a área de cobertura fica bem 

maior, evitando gastos com aparelhos adicionais 

Diante disso, justificamos as referências a marcas, eis que, de acordo com a 

Súmula/TCU nº 270, “em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, 

é possível a indicação de marca, desde que seja estritamente necessária para 

atender exigências de padronização e que haja prévia justificação”. 

 

Os demais itens do Edital permanecem em vigor 

 

Guarujá do Sul,  26 de março de 2020. 

 

Claudio Junior Weschenfelder, 

Prefeito Municipal. 


