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Secretaria de Governo 

Departamento de Compras e Licitações 
 

 

“COMUNICADO N.º 102/2021” 

REF: PREGÃO PRESENCIAL N.º 0192021, de 29 de abril de 2021, levado a efeito através do 

Processo Licitatório n.º 033/2021, objetivando a “AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DE DADOS E 

PROCESSAMENTO E LICENÇAS DOS SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 

DE MATÃO/SP”, para o Departamento de TI da Secretaria Municipal de Administração, fazenda e 

Controle Interno da Prefeitura Municipal de Matão. 

 

O Departamento de Compras e Licitações, através da Pregoeira Municipal, acusa o 

recebimento de questionamento ao Edital em referência através de e-mail, encaminhado pela 

sociedade empresária INFORMATICA DA FONTE COM E SERV EIRELI, nos seguintes termos: 

“Questionamentos: 6.1.17 – Documentação Complementar. 6.1.17.1 – Quando o Licitante não 

for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar declaração do Fabricante 

específica para o edital, autorizando a empresa licitante a comercializar e prestar os serviços de 

garantia exigidos; Pergunta: 1) A declaração poderá ser do distribuidor oficial?  A garantia é do 

fabricante, nesse caso a autorização de prestar serviços é do próprio fabricante? 2) 6.1.18.2 Os 

serviços de suporte e manutenção devem ser do fabricante da solução ofertada; Fabricante ou 

autorizado?” 

RESPOSTA: 1) A declaração poderá ser do distribuidor oficial. A garantia do fabricante 

é solidaria ao do fornecedor de serviços que é quem detém autorização para prestar os serviços 

licitados, ou seja, o ganhador do certame. Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, ao contratar bens e serviços como destinatária final, a Administração caracteriza-se como 

consumidora, beneficiando-se das proteções inerentes ao CDC, dita o mesmo que o fornecedor 

e o fabricante são solidariamente responsáveis pelos produtos que disponibilizam. 2) A 

responsabilidade da execução dos serviços é da vencedora do certame. Quem deverá se 

encarregar suporte e manutenção é quem em cede licitatória ofertou o mesmo. 

 

Nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

Matão, 14 de maio de 2021. 
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