


Licitação PMVG <licita.smavg@gmail.com>

Iessa - PM Várzea Grande - Concorrência 09-2020 - Questionamentos.
Rodrigo Zanini <zanini1977@gmail.com> 2 de setembro de 2020 10:26
Para: licita.smavg@gmail.com
Cc: tsallem@iessa.com.br

Prezados Senhores, bom dia,

Segue anexo o arquivo com os questionamentos referentes a Concorrência 09-2020.

Favor acusar recebimento.

Att.,

-- 
Rodrigo Zanini
Administrador de Empresa
Fone: (042) 99804-7700
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Curitiba/Pr, 02 de setembro de 2020 

 

 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

REF.: CONCORRÊNCIA N. 09/2020 

 

ASSUNTO: QUESTIONAMENTOS. 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

monitoramento eletrônico, através de equipamentos de controle de velocidade, 

restrição veicular e de vídeo captura, no município de Várzea Grande para atender 

as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade 

Urbana de Várzea Grande/MT. 

 

IESSA TECNOLOGIA EIRELI, empresa estabelecida na cidade de Curitiba, Estado do 

Paraná, na rua Dr. Reynaldo Machado, 1056, sob o CNPJ 09.523.576/0001-08, vem, 

pelo presente, solicitar os seguintes esclarecimentos: 

1. Na planilha de preços unitários e totais no item implantação de software para Dívida 

Ativa descreve a unidade como uma verba anual. A unidade de referência está 

correta? 
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2. No subitem 13.1- Os prazos estabelecidos para fins de prestação dos serviços são 

de 12 (doze) meses conforme cronograma físico-financeiro, incluído neste mesmo 

prazo a mobilização, desmobilização e a execução dos serviços propriamente ditos, 

contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado conforme 

disposto no art. 57, II, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.(g.n). 

Pergunta: 

Como que no item da planilha de preços unitários e totais conta uma 

verba/ano e quantidade 2, sendo que o contrato é para 12 meses. Qual item 

está errado? 

 

3. No subitem 1.1 – Locação, instalação e operação de Equipamento Fixo de Controle 

de Velocidade – método não intrusivo na descrição do produto não informa os locais 

onde estes deverão estar alocados. No Estudo Técnico disponibilizado por este órgão 

não informa também quais os equipamentos fixo intrusivo e quais os não intrusivos, o 

que dificulta a elaboração da proposta comercial, bem como a igualdade de competição 

entre todos os licitantes. A Comissão de Licitação poderá disponibilizar quais os 

endereços dos equipamentos fixos não intrusivos e quais os endereços dos 

equipamentos fixos intrusivos? 

 

4. No item 1.4 no último parágrafo do texto informa a Prefeitura XXXXXX. Entendemos 

que os XXXX refere-se a Prefeitura Municipal de Várzea Grande. Correto? 

 

“Os dispositivos de registro das imagens (discos magnéticos, discos ópticos, etc.) 

deverão possuir um controle inviolável (lacre) para melhor identificação e administração 

dos mesmos. No caso de extravio ou perda dos referidos dispositivos, deverá ser 

comunicado por escrito para a Prefeitura de XXXXXXXXXX no prazo máximo de 24 

horas após o ocorrido.” (g.n). 

 

5. no subitem Item 2.2 - Detector Volumétrico De Tráfego Com Tecnologia Baseada em 

Laço Detector Virtual não informa a quantidade de equipamentos que a CONTRATADA 
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deverá fornecer para CONTRATANTE e onde ficarão alocados tais equipamentos. A 

Comissão de Licitação poderá informar a quantidade de equipamentos e onde estes 

ficarão alocados? 

 

6. Quantas câmeras panorâmicas e quantas câmeras PTZ a CONTRATADA deverá 

disponibilizar para CONTRATANTE e como serão fixadas as câmeras nos pontos? 

 

7. O edital não prevê a obrigatoriedade da visita técnica pelos licitantes, porém tras a 

luz que o projeto elaborado pelo Departamento de Trânsito e apresentado para as 

empresas licitantes durante a realização da visita técnica. Quais seriam este projetos e 

quando as licitantes teriam o conhecimento dos documentos? 

 

8 Item 1.7 – Equipe Técnica para Manutenção 

  

Equipe devidamente habilitada para a execução dos serviços, composta 

conforme a seguir: Composição da Equipe 

          01 Motorista. 

  

          01 Encarregado com experiência em instalações elétricas e/ou 

eletrônicas, de nível técnico com experiência mínima de 01 ano. 

 

 

          02 Auxiliares eletrotécnicos com experiência em instalações 

elétricas e eletrônicas com experiência mínima de 01 ano. 

O motorista além da responsabilidade básica de dirigir e cuidar do veículo 

deverá sempre que necessário auxiliar o eletricista nos serviços de operação 

com a escada, assim como ajudar nos serviços de testes sendo responsável, 

também pela operação do rádio intercomunicador. 
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O Encarregado é o responsável pela colocação, em condições de operação 

dos equipamentos, capacitado a interpretar projetos, ter conhecimento para 

permitir desempenhar a contento e deverá executar a função de manutenção 

quando necessária. 

Veículo 

  

01 (um) veículo (modelo popular), em perfeito estado de conservação, com 

equipamento de sinalização visual giratório, instalado adequadamente, para 

sinalização de segurança, trazendo ainda em suas portas o dístico 

identificativo e nome da empresa Contratada. 

A equipe deve estar a disposição 24 horas por dia. 

 

PERGUNTA: 

 

Considerando que a Lei Federal nº. 5.452 (CLT) permite ao funcionário o 

trabalhar no máximo 8 horas por dia com 2 horas de hora extras não 

consecutivas ou por regime de escala 12x36 e o edital publicado pela 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Concorrência Pública nº. 09-2020 

exige uma equipe 24 horas por dia. 

Para que a empresa contratada consiga atender tal exigência será necessário 

o aumento do número de pessoas na equipe, o que altera o valor da planilha 

no item 2.3 dos custos unitários e totais ou a Comissão altera o regime para 

8 horas estendendo-se o prazo da manutenção. 

 

Esta correto o entendimento? 

 

 

9. Considerando que a licitante tenha fornecido, à uma empresa pública ou 

privada, os equipamentos solicitados para comprovação de capacitação 

técnica do Edital e essa comprovar através de seus acervos técnicos tais 
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fornecimentos, instalações e operações dos equipamentos requisitados no 

subitem 7.7.1.2. e 7.7.2.2., essa será habilitada para próxima fase do 

processo licitatório? 

 

Vejamos: 

“A exigência de comprovação de propriedade ou de compromisso de 

cessão, locação/leasing ou venda das máquinas e dos equipamentos 

considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação 

contraria o art. 30, § 6º, da Lei 8.666/1993, que proíbe exigências de 

propriedade e de locação prévia para a participação em licitações, e 

restringe a competitividade do certame. 

É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da 

comprovação (atestados de capacidade técnico-operacional) de que a 

licitante já tenha prestado serviços pertinentes e compatíveis em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, 

inciso II, da Lei 8.666/1993). 

Constatado fato superveniente a motivar o desfazimento do processo 

licitatório por inconveniência e/ou inoportunidade, a Administração 

deve comunicar aos licitantes a intenção de revogação, oferecendo-lhes 

direito ao contraditório e à ampla defesa prévios, em prazo razoável. 

(...)”. 

Fonte: http://www.olicitante.com.br/informativo-tcu-de-licitacoes-e-contratos-n-

318/ 

 

 

IESSA TECNOLOGIA EIRELI 

Rodrigo Zanini 
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