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PROCESSO DE SELEÇÃO CBDN005/2018 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA COM 

ENTREGAS DIVERSAS 

 

O presente processo de seleção tem por objeto a a contratação de pessoa jurídica para o 

fornecimento de materiais de informática com entregas diversas, conforme demanda, para 

atender às necessidades da CBDN, conforme descrito no presente EDITAL e seus Anexos. 

Para tanto, publicou-se Edital de Pregão Eletronico, na plataforma BBMNet 

(https://www.bbmnet.com.br/) e no site da CBDN (http://www.cbdn.org.br/governanca-e-

transparencia/licitacoes/), que esteve aberto para propostas entre 13/12/2018 e 14/01/2019. 

Apenas uma proposta foi apresentada durante o pregão eletrônico, no entanto, a mesma 

não seguia os padrões estabelecidos no edital. 

Estendeu-se o prazo para realização de tomada de preços no mercado. Nenhuma proposta 

foi recebida. 

Estendeu-se o prazo e possibilitou-se o envio dos preços em dólares americanos. Nenhuma 

proposta foi recebida. 

Após conversas com empresas do segmento, contatadas e convidadas a participar da 

licitação, as mesmas reportaram que a garantia de preços por 12 meses é inviável, mesmo 

em dólar americano, devido ao baixo volume a ser comprado pela CBDN aliado a alta 

volatiladade de preços dos produtos procurados. 

Assim, a CJP recomenda que seja realizada tomada de preços no mercado conforme a 

necessidade de aquisição de materiais de informática, e que se adquira os produtos da 

empresa que apresentar o melhor preço para cada compra da organização, uma vez que o 

pregão eletrônico não despertou interesse de nenhuma empresa do segmento. 
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Comissão Julgadora, 

 

Pedro Cavazzoni 

 

Rosangela Horvat Biasetto 

 

Caio Siqueira Freixeda 
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