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RESPOSTA

PROCESSO N°      : 21.0.000001303-7.
ASSUNTO              : Esclarecimentos GRUPO ROVEMA

 

Vem ao exame deste Pregoeiro o pedido de esclarecimento formulado por GRUPO ROVEMA, 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:

 
“...referente ao PE 35/2021 de rastreadores, informo que o mesmo está com
um erro de quantidade na plataforma do Comprasnet, sendo que no TR do
edital a quantidade de rastreadores e 50 unidades e na Plataforma consta
apenas 30 unidas, causando um desacordo na hora da elaboração da
proposta.

 

1.2 - Resposta

Em que pese o pedido de esclarecimento em testilha ser extemporâneo, conforme subitem 22.1 do Edital, dado a
relevância do questionamento, dizendo respeito ao cadastramento das propostas, presta-se os seguintes
esclarecimentos.

 

Conforme reza o subitem 7.1 do Edital, 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;
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O interessado, deve cadastrar o valor de sua proposta de acordo com a tabela inserta no subitem 3 do Termo de
Referência.

 

Em resumo, conforme informado em oportunidade pretérita, para o item 1, a quantidade constante da relação de
itens do comprasnet corresponde ao total de meses (30 meses), de sorte que o valo unitário para fins de
cadastramento corresponderá à divisão do valor total por essa quantidade.

 

O item em questão, portanto, se trata de serviço, que, conforme última coluna do referido item, será contratado
por um período de trinta meses.

 

A propósito impende destacar a redação do subitem 2.4 do edital, segundo o qual havendo divergência entre os
campos do sistema comprasnet e o edital, prevalece este último:

 
2.4. Em caso de discordância existente entre as especificações descritas no
Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as
últimas.

 

Nesse sentido, alguns campos do sistema são “engessados” e não permitem edição, como foi o caso do
preenchimento das quantidades do item questionado, não havendo na ocasião campo para informar tratar-se de
meses, o que, pelo disposto no Termo de Referência não causa qualquer prejuízo, pois por simples aferição
aritmética, juntamente com a atenção ao descrito na coluna do valor total se identifica tratar-se de valor total em
meses. 

 

Não há erro, pois, por silogismo, a divisão do valor total pela quantidade de meses constante da última coluna do
item 1, apura-se o “valor unitário” mensal do serviço a ser prestado.

 

2. Conclusão

Posto isto, espera-se ter prestados os devidos esclarecimentos da forma mais pontual e objetiva possível.

 

Palmas 08 de dezembro de 2021.

 

Jefferson Lustosa Maciel
Pregoeiro
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