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Núcleo de Procedimentos Licitatórios <npl.dsap@gmail.com>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021 
4 mensagens

MARCO ZERO CONSULTORIA <consultoriamarcozero@gmail.com> 23 de junho de 2021 07:22
Para: Npl.dsap@gmail.com, npl.dsap@pm.df.gov.br

Sr. Pregoeiro,

temos a seguinte dúvida a qual encaminhamos os seguintes pedidos de esclarecimentos, quais sejam:

a) A documentação relativa aos Anexos VII a IX deverão ser apresentados juntamente com a documentação de
habilitação e anexados antes do inicio da sessão de pregão sob pena de desclassificação da proposta?

b) A documentação relativa aos Anexos VII a IX deverá ser apresentada quando da assinatura do Contrato, apenas
pela contratada?

c) em relação ao item 4.1.3 do termo de referência, quando do fornecimento de peças
 peças, os componentes e os acessórios não contemplados no item 4 deste Termo de Referência e que
necessitarem de substituição deverão ser submetidos à apreciação prévia do executor do contrato, para efeito de
análise técnica e aprovação, se for o caso, juntamente com balizamentos indicativos dos respectivos custos. Os 3
(três) orçamentos de peças não listadas no item 4 deste Termo de Referência e na Planilha - Doc. SEI 55576891 -
deverão ser apresentados em um prazo máximo de 03 (três) dias úteis de acordo com o método preconizado pela
Portaria no 514, de 16 de novembro de 2018 que regulamenta os procedimentos administrativos básicos para
realização de pesquisa de preços na aquisição de bens e contratação de serviços em geral na forma
do Decreto Distrital no 39.453, de 14 de novembro de 2018, e em consonância com o previsto no inciso V do art. 15,
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, temos a seguinte dúvida: 

c1) uma vez autorizada a aquisição mediante orçamento prévio, a contratada irá emitir a sua nota fiscal, incluindo
nos preços a serem ressarcidos pelo contratante os seus impostos pela emissão da nota fiscal e consequentemente
será efetuado o seu pagamento e uma vez efetuado o seu pagamento, caberá a contratada tão somente a
instalação, sem ônus adicional. Está correto o nosso entendimento?

d) Em relação ao item 10.1.1. do Termo de referência, da vistoria preliminar, não restou claro como se dará e em que
momento ocorrerá a análise técnica de empresa de outro estado. E tampouco como se deve dar a comprovação de
que a empresa conseguirá cumprir os prazos para o atendimento de ocorrências. Assim pedimos que seja melhor
explicado quando, como e de que forma a licitante deverá atender a este item sob pena de desclassificação de sua
proposta.

e) A licitante deverá cumprir as exigências relativas a qualificação técnica exigidas no edital e também a do termo de
referência, sob pena de inabilitação. Está correto o nosso entendimento?

SOLICITO CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Juan Carlos Gonçalves
MARCO ZERO CONSULTORIA
61-982514650

c2)

Núcleo de Procedimentos Licitatórios <npl.dsap@gmail.com> 23 de junho de 2021 10:46
Para: wpj.pereira@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Welington Pereira Jr. <wpj.pereira@gmail.com> 23 de junho de 2021 12:17
Para: Núcleo de Procedimentos Licitatórios <npl.dsap@gmail.com>

Ao Núcleo de Procedimentos Licitatórios (A/C 2º Sgt Gretchem), 

Em resposta ao item "c1", uma vez aprovada a troca de peças, a requisição de pagamento só será encaminhado pelo
executor do contrato após a realização do serviço (devidamente fiscalizado) e atesto pelo mesmo da Nota Fiscal (com
valor já incluindo os impostos) emitida pela CONTRATADA. 

Em relação ao item "d", a análise de empresas de outros estados se dará da mesma maneira de qualquer outra
empresa, ou seja, cada empresa deve avaliar se consegue cumprir os prazos estabelecidos para prestação dos
serviços e substituição de peças, inclusive estando disponível a vistoria preliminar para verificar os locais de prestação
de serviços e equipamentos a serem manutenidos. Uma vez assinado o termo de vistoria ou o termo de desistência
de vistoria, entende-se que a empresa concorda com as condições e prazos estabelecidos. Conforme consta no item
10.1.1. do Termo de Referência, "não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de qualquer
detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimento que possam provocar empecilhos ou gerar atrasos na realização
dos serviços ou paralisações, arcando a empresa com quaisquer ônus decorrentes destes fatos." A demonstração de
como cumprirá a tempo os prazos para atendimento de ocorrências, portanto, pode ser ratificada com a
apresentação (incluindo contatos destes) e localização do preposto, funcionários e representantes que responderão e
prestarão atendimento in loco às demandas contratadas pela Polícia Militar do Distrito Federal.

Este é o meu entendimento. Quanto a estes e principalmente aos demais itens questionados, o próprio NPL
juntamente com a SRFFI (Maj Guido) estão mais bem preparados para responderem.

Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, estou à disposição. 

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Núcleo de Procedimentos Licitatórios <npl.dsap@gmail.com> 25 de junho de 2021 10:49
Para: MARCO ZERO CONSULTORIA <consultoriamarcozero@gmail.com>

Bom dia Sr. Juan Carlos Gonçalves,

Em resposta ao questionamento das letras 'a' e 'b' a documentação relativa aos Anexos VII a IX, seguem conforme
nº 11.1.5. do edital - Outros documentos: (Art. 26, §4º, do Decreto Distrital nº 10.024/2019). Atenciosamente 2º Sgt
Gretchem - Equipe de Apoio -NPL 

Em resposta ao item "c1", uma vez aprovada a troca de peças, a requisição de pagamento só será encaminhado
pelo executor do contrato após a realização do serviço (devidamente fiscalizado) e atesto pelo mesmo da Nota
Fiscal (com valor já incluindo os impostos) emitida pela CONTRATADA. 
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Em relação ao item "d", a análise de empresas de outros estados se dará da mesma maneira de qualquer outra
empresa, ou seja, cada empresa deve avaliar se consegue cumprir os prazos estabelecidos para prestação dos
serviços e substituição de peças, inclusive estando disponível a vistoria preliminar para verificar os locais de
prestação de serviços e equipamentos a serem manutenidos. Uma vez assinado o termo de vistoria ou o termo de
desistência de vistoria, entende-se que a empresa concorda com as condições e prazos estabelecidos. Conforme
consta no item 10.1.1. do Termo de Referência, "não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento
de qualquer detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimento que possam provocar empecilhos ou gerar atrasos na
realização dos serviços ou paralisações, arcando a empresa com quaisquer ônus decorrentes destes fatos." A
demonstração de como cumprirá a tempo os prazos para atendimento de ocorrências, portanto, pode ser ratificada
com a apresentação (incluindo contatos destes) e localização do preposto, funcionários e representantes que
responderão e prestarão atendimento in loco às demandas contratadas pela Polícia Militar do Distrito Federal. 
Atenciosamente Major QOPMSD Welington Pereira - DAO   

Em resposta ao questionamento da letra 'e' da empresa Marco Zero Consultoria, informo que todos os participantes
do certame devem cumprir as exigências constantes do edital, assim como todas as prescrições do Termo de
Referência, principalmente considerando que o Termo de Referência é um elemento do edital.Atenciosamente Major
Guido de Sousa Nascimento - Major QOPM - Pregoeiro. 

Atenciosamente, 
2º Sgt Gretchem 
Equipe de Apoio - NPL 


