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Enc: Pregão Presencial Nº 12/2018 - Esclarecimentos

Qua 04/07/2018, 09:38
Para:pregaovg@hotmail.com <pregaovg@hotmail.com>
 
 

Secretaria de Saude Pregao  
Cargo  
Empresa
 
 

De: Anderson Luiz Gomes da Silva <anderson.silva@dataprom.com> 
Enviado: quarta-feira, 4 de julho de 2018 09:30 
Para: pregaosmsvg@outlook.com 
Cc: SUPAT 
Assunto: Pregão Presencial Nº 12/2018 - Esclarecimentos
 
Prezados Senhores,
 
A DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA., tendo
adquirido o edital de EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018, instaurado pelo Município
de Várzea Grande, na qualidade de potencial participante do processo licitatório e como, após
análise ao edital supra, ainda nos restam algumas dúvidas, vimos à presença de V.Sa. solicitar
esclarecimentos para os questionamentos que abaixo seguem:
 
Questionamento 1:
 
No item 20.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, do Edital, está determinado a que a
vencedora do certame deverá apresentar memorial descritivo da solução de modernização das
controladoras semafóricas e proceder a demonstração técnica de uma unidade, comprovando que
a solução oferecida atende os requisitos exigidos, conforme destacamos abaixo:

 
“20.1.22. Caberá a vencedora do certame no ato da contratação fornecer;
 
(...)
 
20.1.22.5. Apresentar memorial descritivo da solução de modernização
das controladoras semafóricas e proceder a demonstração técnica de
uma unidade, comprovando que a solução oferecida atente os
requisitos exigidos neste termo. Os equipamentos e materiais
necessários para a demonstração serão de responsabilidade da
proponente vencedora do certame e somente após a aprovação pela
equipe técnica da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana
da solução ofertada, será então emitida Ordem de Serviço para os
serviços.”

 
Pergunta-se:
 
1.a) Deverão ser fornecidas controladoras semafóricas novas para substituir as controladoras que
estão em operação atualmente nos cruzamentos semaforizados?
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1.b) Caso não haja necessidade das controladoras semafóricas serem novas, a demonstração
técnica da modernização poderá ser realizada em uma unidade existente no município?
1.c) Quantas controladoras semafóricas, em unidades, deverão ser modernizadas durante a
vigência do contrato de manutenção?
1.d) Onde estão os requisitos exigidos, constantes no Edital, que deverão ser atendidos por meio
da modernização das controladoras semafóricas?
 
Questionamento 2:
 
No item 24 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, do Edital, e na Cláusula Décima Sexta – DAS
DISPOSIÇÕES GERAIS, do Anexo IX – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, consta
que:

 
“Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e
despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa
de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros,
treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto.
 
As embalagens individuais devem conter inscritas, de forma destacada
e não removível, a frase: “PROIBIDA A VENDA PELO COMÉRCIO”.
 
Nas notas fiscais deverá constar descrição do material hospitalar,
número dos lotes, a respectiva validade e o laboratório
fabricante/marca correspondentes às entregas.
 
O fornecedor deverá arcar com os custos da análise, caso o material
hospitalar ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos
emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do
produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja,
diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto
considerado impróprio ao uso será encaminhado à Vigilância Sanitária
para a inutilização nos termos legais.”

 
Pergunta-se:
 
2.a) Entendemos que, com exceção do primeiro parágrafo, todas as demais disposições deverão
ser desconsideradas, por se tratarem de exigências para o fornecimento de materiais hospitalares.
Está correto nosso entendimento?
2.b) Entendemos que na Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação não
constaram os itens 16.2, 16.3 e 16.4 da Cláusula Décima Sexta. Está correto nosso
entendimento?
 
Questionamento 3:
 
No item 8.4., do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, e no Item 9.2, do Anexo X – MINUTA DO
CONTRATO, estão dispostas as considerações a respeito da Modernização dos Equipamentos
Controladores de Tráfego, conforme segue:

 
“MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTROLADORES DE
TRÁFEGO.
 
Nos serviços mensais prestados pela CONTRATADA deverá ser incluso
os custos da modernização dos equipamentos controladores de
tráfego, devendo ser realizada no máximo em 06 (seis) meses em todo
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parque semafórico do município, contados a partir da assinatura do
contrato conforme cronograma a ser apresentado em Plano de
Trabalho juntamente com a Proposta de Preços.
 
As modernizações dos equipamentos deverão atender no mínimo os
seguintes requisitos:

 
a. Equipamento de controle de Tráfego digital dimensionada corretamente

para cada cruzamento (número de fases, placas de potência, fontes, etc);
b. Permitir monitoramento de funcionamento remoto, com disponibilização de

status e informações mínimas (descritas a seguir);
c. Módulo de comunicação entre os equipamentos e servidor central, podendo

ser modem GPRS ou outros;
d. Implantação de circuito de proteção de surtos e execução de sistema de

aterramento;
e. Solução UPS integrado, com autonomia mínima de 30 minutos de operação

sem alimentação da rede elétrica, devendo este ter capacidade de detectar
instantaneamente a queda de energia para atuar sem interrupção dos ciclos
do equipamento. Caberá à CONTRATADA analisar a carga instalada de
cada cruzamento para dimensionar os equipamentos necessários para
atender a autonomia requerida.”

 
Pergunta-se:
 
3.a) Em observância ao princípio constitucional da isonomia, que deve ser garantido nos
processos licitatórios, para que todas as propostas sejam elaboradas sobre os mesmos
parâmetros, será fornecida relação de cruzamentos que sofrerão o processo de modernização dos
equipamentos controladores de tráfego, com a informação do número de fases dos equipamentos
que atualmente estão em operação?
3.b) A Solução UPS deverá estar integrada no mesmo gabinete do controlador de tráfego?
 
Questionamento 4:
 
No item 8.3., do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, e no Item 9.3, do Anexo X – MINUTA DO
CONTRATO, estão dispostas as considerações a respeito do Sistema de Controle e
Monitoramento, conforme segue:
 

“SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO
 
Caberá a CONTRATADA disponibilizar um sistema central via WEB,
disponível aos funcionários indicados pela CONTRATANTE, para
monitorar em tempo real o funcionamento de todos os cruzamentos
semafóricos em operação, que agrupará as atividades de
monitoramento.
 
Todos os equipamentos e serviços necessários para a implantação e
operação do sistema serão de responsabilidade da CONTRATADA,
incluindo custos de comunicação com todos os equipamentos
monitorados, de acordo com a solução oferecida.”

 
Pergunta-se:
 
4.a) O sistema central deverá controlar e monitorar apenas os cruzamentos que sofrerão a
modernização dos controladores semafóricos?
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4.b) Caso o sistema central tenha que controlar e monitorar equipamentos existentes, quais são
as marcas e modelos dos controladores semafóricos que estão em operação atualmente? Estes
equipamentos possuem sistema de comunicação?
4.c) A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de informática necessários para a
instalação e operação do sistema central?
4.d) Caso a comunicação do sistema central com os controladores proposta seja por GPRS, a
CONTRATADA deverá fornecer todos os “SIM CARDS” e plano de pacote de dados necessários
para a comunicação? A comunicação deverá ser mantida apenas durante a vigência do contrato?
 
Questionamento 5:
 
Nos itens 8.5.4. e 8.5.5., do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, e nos Itens 9.3.4. e 9.3.5., do
Anexo X – MINUTA DO CONTRATO, estão dispostas as considerações a respeito da
Modernização dos Equipamentos Controladores de Tráfego, conforme segue:

 
“Juntamente com a proposta de preços será obrigatório fornecer o
cronograma de modernização de todo o parque semafórico do
município, que constituirá obrigação contratual da CONTRATADA cujo
descumprimento acarretará a rescisão contratual além das sansões
previstas neste termo. A não apresentação de cronograma de
modernização automaticamente desclassifica a proposta da
proponente.
 
Ao final da vigência do contrato todas as melhorias agregadas às
controladoras do parque semafórico passam a compor o patrimônio
público sem qualquer ônus exceto o valor mensal de manutenção.”

 
 
Pergunta-se:
 
5.a) Para a elaboração do cronograma de modernização de todo o parque semafórico, é
imprescindível que seja informada relação de cruzamentos, constando inclusive o número de
fases dos equipamentos que atualmente estão em operação. Como o cronograma deverá,
obrigatoriamente, ser fornecido juntamente com a proposta de preços, será disponibilizada a
relação completa de todos os cruzamentos que deverão ser modernizados?
5.b) A modernização de todo o parque semafórico, o fornecimento de um sistema central de
monitoramento, e ainda com disponibilização de toda a comunicação, conforme cláusulas do
Edital e seus Anexos, serão remunerados apenas pelo valor mensal da manutenção.
Entendemos, que no mínimo deveria ser fornecido o percentual estimado do valor mensal para
cada parcela destes serviços que foi considerado, pois representam um custo considerável, e
provavelmente constituem um valor superior aos referentes a própria parcela da manutenção.
Portanto, solicitamos que seja informado o percentual da parcela mensal de manutenção
considerado para os serviços de modernização de todo o parque semafórico, o fornecimento de
um sistema central de monitoramento, e para a disponibilização de toda a comunicação?
 
Questionamento 6:
 
No item 8.15, do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, estão dispostas as considerações a
respeito da expansão da rede semafórica, conforme segue:

 
“8.15. NOVOS CRUZAMENTOS SEMAFORIZADOS
 
8.15.1. Visando permitir a expansão da rede semafórica no município,
nos casos de necessidade de novas instalações, a CONTRATADA
deverá realizar todos os serviços de implantação do cruzamento, de
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acordo com o projeto apresentado, fornecendo a controladora de
trafego, conforme as especificações deste termo.
 
8.15.2. Após a implantação do novo cruzamento semaforizado a
CONTRATANTE Assumirá a responsabilidade pela sua manutenção e
conservação, passando a receber o valor mensal 
referente ao serviço.”

 
Pergunta-se:
 
6.a) Como a CONTRATADA deverá realizar todos os serviços de implantação dos novos
cruzamentos semaforizados, como será remunerada a CONATRATADA para a realização destes
serviços?
6.b) Com exceção da controladora de tráfego, a CONTRATANTE fornecerá todos os
equipamentos, materiais e insumos para a implantação dos novos cruzamentos?
6.c) Qual é a quantidade de novos cruzamentos que estão previstos para serem implantados,
para que as proponentes tenham condições de dimensionar o valor das controladoras de tráfego
que deverão ser fornecidas? Ou a controladora de tráfego será remunerada a parte pela
CONTRATANTE?
6.d) Apesar de no item 8.15.1. constar que as controladoras de tráfego a serem fornecidas para
os novos cruzamentos deverão estar em conformidade com as especificações técnicas constantes
no Edital, não localizamos as referidas especificações. Serão disponibilizadas as especificações
técnicas das controladoras de tráfego?
6.e) Após a implantação dos novos cruzamentos semaforizados, quem assumirá a manutenção
dos respectivos cruzamentos, a CONTRATADA ou a CONTRATANTE, conforme está disposto no
item 8.15.2.?
6.f) Se for a CONTRATADA que deverá assumir a manutenção dos novos cruzamentos
semaforizados, o valor da mensal de manutenção será aditivado para acrescentar o valor
proporcional da adição dos novos cruzamentos que deverão ser mantidos pela CONTRATADA?
 
Sem mais para o momento, atenciosamente
 

 


