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INFORMAÇÃO PREGOEIRO N.º 007/2010

Processo Licitatório n.° 77.045/2010 - Pregão Presencial n.° 008/2010

Foi recebido pelo CREA/SC pedido de esclarecimento e de

alteração do Edital em epígrafe, no que tange às especificações técnicas mínimas

exigidas para o sistema de rastreamento, em especial para o Terminal de dados do

módulo – (Automatic Vehicle Location – AVL).

Considerando que se tratam de especificações mínimas, o que

inclui e não exclui, e tomando-se por base os princípios da ampliação da disputa e

consequente busca pela proposta mais vantajosa, decide-se alterar as passagens

editalícias abaixo, conforme se segue:

- No Edital em epígrafe, em especial no que consta do Anexo VI – Termo de
Referência e do Anexo VIII – Minuta Contratual,

- Onde se lê (em negrito e sublinhado):

c) SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA OS VEÍCULOS (GPS- terminal de dados
com navegador):

c.1) Em cada veículo deverá vir instalado “Equipamento de terminal de dados com
navegador GPS (envio/recebimento de mensagens)”, com todos os equipamentos
“embarcados” (módulo de localização do veículo e terminal de dados) para
possibilitar a utilização de sistema de rastreamento no Estado de Santa Catarina.

c.2) Os equipamentos “embarcados” nos veículos devem possuir no mínimo a
configuração conforme segue:

I - Módulo de localização dos veículos (Automatic Vehicle Location) – AVL:

a.1) Receptor de sinal GPS que viabilize um erro médio de deslocamento de no
máximo 20 (vinte) metros, exceto em casos fortuitos, cujas responsabilidades não
sejam de competência da CONTRATADA;
a.2) Antena ativa interna e conector para antena externa de sintonia rápida dos
satélites, antena com alta recepção;
a.3) 04 (quatro) entradas digitais para sensores;
a.4) 02 (duas) saídas digitais para atuadores;
a.5) Memória embarcada (cartão SD) de no mínimo 2 GB para gravação em
áreas off-line.
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a.6)    Idioma em português.

II – Terminal de dados do módulo (Automatic Vehicle Location) – AVL:

a.1) Com meios de integração com o módulo (Automatic Vehicle Location) -

AVL;

a.2) Display de LCD gráfico ;
a.3)      Funções de “paginamento” no display;
a.4) Teclado alfanumérico sem teclas “multi-letras”;
a.5) Com dispositivo de alarme audível para notificação da chegada de ordens
de serviços;
a.6)      Com funcionalidades que permitam o cadastro de tabelas básicas de apoio
ao registro de informações relativas a execução dos serviços;
a.7)      Memória do terminal de dados de no mínimo 2 GB para a gravação das

ordens de serviços e subsídio às atividades executadas em áreas off-line;

- Leia-se (em negrito e sublinhado) ou se exclui:

c) SISTEMA DE RASTREAMENTO PARA OS VEÍCULOS (GPS- terminal de dados
com navegador):

c.1) Em cada veículo deverá vir instalado “Equipamento de terminal de dados com
GPS (envio/recebimento de mensagens)”, com todos os equipamentos
“embarcados” (módulo de localização do veículo e terminal de dados) para
possibilitar a utilização de sistema de rastreamento no Estado de Santa Catarina.

c.2) Os equipamentos “embarcados” nos veículos devem possuir no mínimo a
configuração conforme segue:

I - Módulo de localização dos veículos (Automatic Vehicle Location) – AVL:

a.1) Receptor de sinal GPS que viabilize um erro médio de deslocamento de no
máximo 20 (vinte) metros, exceto em casos fortuitos, cujas responsabilidades não
sejam de competência da CONTRATADA;
a.2) Antena ativa interna e conector para antena externa de sintonia rápida dos
satélites, antena com alta recepção;
a.3) 04 (quatro) entradas digitais para sensores;
a.4) 02 (duas) saídas digitais para atuadores;
a.5) Memória embarcada de no mínimo 512 Kb para gravação em áreas off-line.
a.6)    Idioma em português.
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II – Terminal de dados do módulo (Automatic Vehicle Location) – AVL:

a.1) Com meios de integração com o módulo (Automatic Vehicle Location) -

AVL;

a.2) Display de LCD ou Cristal Líquido;
a.3)      ... excluída...;
a.4) Teclado alfanumérico sem teclas “multi-letras”;
a.5) Com dispositivo de alarme audível para notificação da chegada de ordens
de serviços;
a.6)      ... excluída...;
a.7)      ... excluída...; .

Resumindo-se as aludidas alterações:

- Retirou-se do item “c.1” a palavra navegador;
- Retirou-se do item “a.5” a palavra (cartão SD) e se alterou a memória

embarcada para no mínimo 512 Kb;
- Retirou-se do item “a.2” a palavra gráfico e se acrescentou as palavras ou

Cristal Líquido;
- Excluiu-se a exigência do item “a.3” - a.3)   Funções de “paginamento” no

display;
-     Excluiu-se a exigência do item “a.6” - a.6)    Com funcionalidades que

permitam o cadastro de tabelas básicas de apoio ao registro de informações
relativas a execução dos serviços;

-      Excluiu-se a exigência do item “a.7” -  a.7)  Memória do terminal de dados de
no mínimo 2 GB para a gravação das ordens de serviços e subsídio às
atividades executadas em áreas off-line;

Como as alterações acima influenciam na elaboração das
propostas, fica alterada a data limite para a entrega dos envelopes, bem como a
data para abertura dos mesmos, conforme se segue:

DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA (ENVELOPE "A") E DA
DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE "B"): até às 08h59min do dia 24 de setembro de
2010.
DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: a partir das 09h00min do dia 24 de
setembro de 2010.

Ademais, além das alterações acima, levamos ao conhecimento de
todos os pedidos de esclarecimentos efetuados, que não resultaram em alteração
do Edital, e as respectivas respostas emitidas pelo CREA/SC:
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTA 01

“ Senhores.
A ............................. vem solicitar o seguinte esclarecimento:
No edital 008/2010 no Anexo VI – 2.1.1 – a) – a.11 especifica:
Bateria de 55 Ah, temos a informar que esta bateria não cabe no cofre do motor,
perguntamos se 50 Ah não é o suficiente, tendo em vista que temos instalado nos carros da
Sec Seg Pública, que funcionam com Sinalizador acústico visual e mais rádio
comunicador.”

“ Prezados Senhores,
A exigência de bateria de no mínimo 55 Ah se dá pelo fato de serem adicionados ao veículo
acessórios, como por exemplo o sistema de rastreamento que consome bateria
diuturnamente. Logo, a bateria original de 45 Ah não supriria as necessidade de carga, uma
vez que já existiram experiências negativas nesse sentido no CREA/SP e no CREA/RJ.
Verificamos no mercado a existência de baterias de 60 Ah que cabem no cofre do motor do
veículo ........................, o qual possui o menor cofre entre os veículos da marca ...................
Logo, em todos os demais veículos ..................... essa bateria também se acopla sem a
necessidade de alteração física dos mesmos. O mesmo é aplicado a todos os demais veículos
de outras montadoras que potencialmente se enquadram nas especificações técnicas do
Edital.
Ademais, a ..................... recentemente venceu processo licitatório no CREA/RS, para o
qual forneceu veículos ........................... com bateria de 60 Ah.
Sendo assim, manteremos tal exigência no Edital.”

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTA 02

“Prezado senhor,

A ..............................., vem através deste solicitar prorrogação no prazo de entrega para 90
dias, tendo em vista que 60 dias corridos é inviável para que todos os carros sejam plotados
e instalados os equipamentos solicitados no edital.
Sem mais para o momento,”

“ Prezada Senhora .................,

O prazo de 60 dias para entrega será mantido, uma vez que factível pela pesquisa prévia de
mercado feita quando da colheita dos orçamentos que balizaram a licitação. Ademais, casos
concretos só podem ser analisados e resolvidos no seu momento oportuno e, para tanto, a
própria minuta contratual que acompanha o Edital estabeleceu o quanto se segue:
11.1. A prorrogação do prazo de entrega somente será permitida mediante requerimento
prévio, devidamente justificado, da CONTRATADA e acatado pelo CONTRATANTE.
Dessa forma, mantêm-se o prazo de 60 dias para a entrega dos veículos.”
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Florianópolis, 13 de setembro de 2010.

Eng° Agrônomo Raul Zucatto
Presidente do CREA/SC

Eng. Civil Luiz Henrique Pellegrini
Superintendente do CREA/SC
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Advogado do CREA/SC
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