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RESPOSTA

PROCESSO N°       : 21.0.000000471-2
ASSUNTO               : Resposta - Pedido de Esclarecimento
Vem ao exame desta Comissão o pedido de esclarecimento do Pregão Eletrônico nº 19/2021, cujo objeto é a
Contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e plantão de
emergência, para 05 (cinco) elevadores da marca Atlas Schindler, com fornecimento de peças originais ou similares
(desde que recomendadas pelo fabricante) e insumos, sem ônus adicional para a Contratante, instalados na sede da
Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO).
 
QUESTIONAMENTO: 
Elevadores Ok Comercio de peças, Componentes e Serviços de elevadores LTDA, CNPJ:04.615.616/0001-28 vem
respeitosamente e tempestivamente solicitar esclarecimento sobre o objeto do certame em referencia, visto que o
certame acontecera pelo menor preço por item, acontece que os equipamentos estão no mesmo o endereço o que nos
leva a possibilidade de termos duas empresas executando o mesmo serviço no prédio, cabe ressaltar que tal pratica
pode atrapalhar a gestão do contrato, muitas vezes suscitando chamados corretivos indevidos em razão desse fato, ex:
o elevador em assistência pela empresa "A", parou    contudo a empresa "b" é acionada, chagando no local constata
que o elevador não esta sob sua assistência, gerando um custo indevido, esse é apenas uma das possibilidades...sem
contar o acesso as casas de maquinas que deve ser exclusivo podendo ocasionar o acesso indevido, assim para uma
melhor gestão tanto pelo órgão quanto pela empresa contratada, sugerimos a adoção do certame por um único item.  
 
RESPOSTA:
Baseados no histórico de contratações da DPE-TO, concernente ao objeto do certame em questão, ressaltamos que a
licitação em voga foi definida nos parâmetros em que se encontra visando a ampliação da competitividade e o melhor
aproveitamento das soluções de mercado, consoante minudenciado no subitem 4.14 do Estudo Técnico Preliminar:
 

4.14. Do Parcelamento da Solução
4.14.1. Com base no estabelecido no § 1º, art. 23 da Lei 8.666/93, subsidiariamente aplicável à modalidade pregão,
consoante definição do art. 9º da Lei 10.520/2002, considerando a viabilidade de parcelamento do objeto, optou-se por sua
divisão em diferentes itens, visando a ampliação da competitividade da licitação e o melhor aproveitamento das soluções
existentes no mercado pelo favorecimento da participação de empresas voltadas às particularidades de cada item.
.

No caso da eventual contratação de diferentes empresas para cada item previsto, cabe-nos destacar que o fiscal de
contrato será o responsável por acompanhar a execução dos serviços, com o objetivo de garantir o fiel cumprimento
do Contrato firmado, consoante estabelecido na alínea a do subitem 20.1 do Termo de Referência.
Nesse sentido, o servidor a ser designado para exercer tal atividade atuará, entre outras coisas, na intermediação da
comunicação entre a Contratante e a Contratada, zelando pela exigência de responsabilidade contratual a quem seja
devido, como no caso de eventuais chamados de emergência.
No tocante ao acesso à casa de máquinas dos elevadores, elucidamos que este será de exclusividade da(s)
Contratada(s), de quem se espera aptidão técnica para o manuseio.
Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, o esclarecimento solicitado, e nada mais havendo a informar, publique-se
a resposta no sítio eletrônico desta Defensoria Pública.

Documento assinado eletronicamente por DULCIRENE PEREIRA OLIVEIRA, Pregoeiro (a), em 23/07/2021,
às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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