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RESPOSTA

PROCESSO N°: 22.0.000001242-8
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 40/2022
ASSUNTO : Pedido de Esclarecimento

 

Vem ao exame deste Pregoeiro o pedido de esclarecimento formulado pela empresa VIXBOT
SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA inscrita no CNPJ nº  21.997.155/0001-14, referente ao Pregão
Eletrônico nº 40/2022, cujo objeto é o registro de preços, para eventual aquisição de equipamentos de
tecnologia da informação de natureza permanente para atender as necessidades da Defensoria Pública do
Estado do Tocantins, nos quantitativos e especificações constantes do Termo de Referência, ANEXO – I
ao Edital.

 

1. JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Trata-se de pedido de encaminhado via e-mail no dia 11/10/2022, de modo que, estando a abertura do
certame marcada para o dia 18/10/2022, e havendo previsão no Edital, subitem 23.5, entende-se o mesmo
por próprio e tempestivo.

 

2 - QUESTIONAMENTO E RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

QUESTIONAMENTO:

Especificação do item 03 e 04 - O licitante deverá apresentar, no momento da vistoria, documento de
extensão de garantia expedida pelo fabricante caso o produto cotado não tenha esta garantia por padrão. A
garantia será devidamente comprovada junto ao fabricante no momento da vistoria técnica.5.2 No entanto,
não há na especificação sobre essa vistoria no edital ou TR. Tendo em vista tratar-se de um serviço
oneroso, o qual impacta no valor da proposta, entendemos que NÃO SERÁ necessário vistoria por parte
da contratada, especificamente para os itens 03 e 04. Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA:

Trata-se de questionamento referente às especificações técnicas do objeto licitado, relativamente aos itens
03 e 04, razão pela qual os autos do procedimento administrativo foram remetidos ao setor técnico
responsável, assim feito com fundamento no artigo 17, p.u. do Decreto 10.024/2019 e subitem 23.6 do
Edital.

A par disso, sobreveio manifestação da Diretoria de Tecnologia da Informação, dizendo textualmente o
seguinte: “Quando é dito vistoria técnica, estamos falando que após finalizado a etapa de lances, o
processo será encaminhado para equipe técnica responsável, onde será visto as características do objeto
ora licitado, sendo o item garantia uma das descrições a serem analisadas. Destaca-se que a proposta
deverá vir acompanhada de prospecto. Neste caso em especifico caso o item ofertado não possua a garantia
conforme previsto deverá vir juntamente a proposta e prospecto o documento de extensão de garantia
comprovando assim que atende o edital em sua totalidade.”.

Posto isto, segundo interpretação do setor técnico responsável, o termo “vistoria” exarado pelo responsável
pela elaboração do termo de referência, no contexto, foi empregado no sentido de “análise técnica” por
parte da própria DTI, quando da verificação do atendimento ao requisito da garantia mínima.



CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do pedido de esclarecimentos, momento em que se espera ter prestado a
contento as informações apresentadas.

Palmas-TO 14/10/2022
Jefferson Lustosa Maciel

Pregoeiro
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