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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Quadra 502 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado - Bairro Plano Diretor Sul - CEP 77021-654 - Palmas - TO - www.defensoria.to.def.br 

RESPOSTA

PROCESSO N°      : 21.0.000001303-7.
ASSUNTO              : Esclarecimentos ALOINFO COMERCIO, TECNOLOGIA E SISTEMAS

 

Vem ao exame deste Pregoeiro o pedido de esclarecimento formulado por ALOINFO COMERCIO, TECNOLOGIA E SISTEMAS, referente ao Edital do
Pregão Eletrônico nº 35/ 2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de rastreamento e monitoramento de
veículos via satélite, compreendendo: instalação/desinstalação, em comodato, de módulos rastreadores; disponibilização de software de gerenciamento com
acesso via Web para acompanhamento e localização de veículos; treinamento de pessoal; e prestação de serviço de posicionamento por satélite (GPS) a cada
02 (dois) minutos, incluindo os seguintes equipamentos a título de comodato: Localização por GPS, Comunicação por GPRS, telemetria, sirene (buzzer) e
identificador de motorista por meio de cartão RFID, a partir do exercício financeiro de 2022, conforme necessidade desta DPE-TO. 
 
1.1 - Questionamento
Em resumo, faz-se o seguinte questionamento:
 

“No item 1 do descritivo do edital solicita 50 rastreadores com identificador de motorista em comodato, e no item 2 a quantidade de 47
unidades Identificador de condutores de veículos (cartão tipo RFID). seria considerado como cartões extras, totalizando assim
97unidades? Nosso entendimento estaria correto? Pois nosso equipamento já seria completo. Podemos considerar que o órgão possui 97
motoristas para a utilização dos cartões?

 
No cadastramento da proposta de preço no site comprasgov o item 1 será o valor unitário mensal x 30 e a disputa será pelo valor total
global da proposta já considerando o item 1 e 2 juntos?”

 
1.2 - Resposta
12.1. Questionamento técnico
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Com fundamento no parágrafo único do artigo 17 do Decreto 10.024/2019, bem como subitem 22.3 do Edital os autos foram encaminhados ao setor
solicitante dos serviços, responsável pela Elaboração do Termo de Referência solicitando subsídios para formulação da presente resposta, manifestando-se no
seguinte sentido:
 

A frota de veículos da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO) é superior ao número de condutores, dessa forma
solicitamos o serviço de rastreamento para 50 veículos, mas temos, até a presente data, somente 47 condutores autorizados a dirigir.
Dessa forma temos:
- o item 01 trata do serviço de rastreamento e identificação de condutores que funcionará em 50 veículo da frota da DPE-TO, portanto, o
sistema de rastreamento a ser contratado deve ser compatível com o cartão RFID; e- o item 02 trata dos 47 cartões de RFID que serão
vinculados a cada um dos 47 motoristas da DPE-TO.

 
A celeuma é apenas aparente, tendo em vista que não há confusão entre os itens, tão pouco há solicitação em duplicidade, tendo em vista que o item 1, como
bem explicado pelo setor técnico, diz respeito à prestação dos serviços de rastreamento, de modo que os equipamentos a serem instalados nos veículos devem
possuir as especificações que menciona, inclusive a tecnologia de identificação do motorista por meio de cartão RFID.
 
Por sua vez, o item 2 diz respeito a material, relativamente ao fornecimento dos cartões propriamente ditos, estes sim compatíveis com o sistema a ser
instalado em cada veículo.
 
 
1.2.2. Cadastramento da proposta e lances
Quanto ao cadastramento da proposta, reza o subitem 7.1 do Edital, que o interessado deverá cadastrar o valor unitário e total do item, em conformidade com
o disposto no item 3 do Termo de Referência, senão vejamos:
 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

7.1.1. Valor unitário e total do item, conforme item 3 do Termo de Referência;

 
No ponto, o próprio interessado trouxe print da sua tela de cadastramento, onde resta expresso os campos com o valor unitário e valor total a serem
preenchidos.
 
Dito isto, conforme subitem 7.1.1 acima referido, o licitante deve cadastrar o valor de sua proposta de acordo com a tabela inserta no subitem 3 do Termo de
Referência.
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Em resumo, para o item 1, a quantidade constante da relação de itens do comprasnet corresponde ao total de meses (30 meses), de sorte que o valor unitário
para fins de cadastramento corresponderá à divisão do valor total por essa quantidade.
 
 
1.2.3. Esclarecimento em relação à disputa
Em conformidade com o subitem 2.3 e 8.20 do Edital, resta expresso que o critério de julgamento adotado será o menor preço por grupo, sendo que o
presente certame é composto por grupo único.
 

2.3. O critério de julgamento adotado será o de menor preço do grupo único, observadas as exigências contidas neste Edital e seus
Anexos quanto às especificações do objeto.
8.20. O Critério de julgamento adotado será o menor preço do grupo único, conforme definido neste Edital e seus anexos.

 
Cediço que pelo sistema comprasnet, tratando-se de licitação por grupo, o critério de julgamento é o menor preço global pertinente ao grupo, muito embora a
disputa, isto é, a fase de lances se dê por itens, de modo que, ao final, o próprio sistema apura o licitante vencedor, detentor da melhor proposta por grupo.
 
Aliás, é o que consta do subitem 8.5.1 do Edital:
 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

 
Em outras palavras, os lances serão ofertados individualmente para cada item quem compõe o grupo.
 
Por derradeiro, não é demais lembrar a redação do subitem 4.3 do instrumento convocatório, segundo o qual traz a presunção de que o licitante possui
capacidade técnica e conhecimento para operar o sistema.
 

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção
de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

 
Dito isto, questões técnicas envolvendo o sistema operacional podem ser sanadas junto ao Portal de Compras do Governo Federal:
http://www.compras.gov.br/.
 

http://www.compras.gov.br/


06/12/2021 15:22 SEI/DPTO - 0606089 - Resposta

sei.defensoria.to.def.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=629047&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000954&infra_hash=dcdf30… 4/4

2. Conclusão
Posto isto, espera-se ter prestados os devidos esclarecimentos da forma mais pontual e objetiva possível.
 
Palmas 06 de dezembro de 2021.
 

Jefferson Lustosa Maciel
Pregoeiro
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