
Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO (Eletrônico) N.º 869854 - Software
Digifort licenciado para 35 câmeras

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 4 de maio de 2021 15:15
Para: "(campos&menezes) Duoware Softwares" <contato@duoware.com.br>
Cc: gemec@pbh.gov.br
Cco: Andre Luis Portilho Matos <portilho@pbh.gov.br>, Dalva Candida Ribeiro Munayer <dalva.munayer@pbh.gov.br>

REF.: Pregão Eletrônico n.º 07/2021 - Contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva em Sistemas de Videomonitoramento por Circuito Fechado de
Televisão – CFTV e Sistemas de Monitoramento por Alarme pertencentes à Empresa de Transportes e
Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS.

Prezado Sr. Alexandre Menezes, boa tarde!

Segue resposta ao esclarecimento solicitado:

PERGUNTA: "A fim de que possamos adequar a cotação do produto, e haja maior transparência e
competitividade, pedimos que seja informado:
O motivo para a unificação dos itens do LOTE 1 em GRUPO. Pois entendemos, que por tratar-se de
objetos independentes, além de categorias diferentes (Produtos e Serviços), não haveria necessidade
da unificação dos itens, beneficiando somente um fornecedor.
Aguardamos esclarecimento, pois a justificativa não encontra-se disponível no edital e TR".

RESPOSTA: Segue resposta da área solicitante:
"Quanto a separação de lotes:
A opção pelo agrupamento exposto no objeto deste termo de referência, se faz necessária pela inter-
relação entre os itens de serviços e fornecimento, o que afetaria o prazo de atendimento, a logística e
controle na execução dos serviços. Logo, a separação em lotes de serviço e fornecimento tornaria
inexequível os prazos de atendimento que a administração necessita, além de impactar nos custos de
serviço. Exemplo: se considerar 2 lotes, eventualmente duas contratadas, uma para fornecimento e
outra para serviço, o prazo de fornecimento da peça de uma contratada certamente impactaria
negativamente na logística e no prazo e de atendimento do serviço da outra contratada.
Quanto a necessidade de informar os produto de referência:
No Termo de Referência, item 4.4 e seus subitens possuem tabelas com referência a marca e modelos
de todos os equipamentos e softwares compreendidos no objeto, o que já serve como referência aos
licitantes".

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

Em ter., 4 de mai. de 2021 às 08:14, (campos&menezes) Duoware Softwares <contato@duoware.com.br> escreveu:



Prezada Pregoeira MARIANA FERREIRA DA SILVA e requisitantes dos objetos, bom dia!

Iremos participar do PE 07/2021 - BB 869854, para fornecimento de licenças
de SOFTWARE DIGIFORT.

A fim de que possamos adequar a cotação do produto, e haja maior transparência e competitividade,
pedimos que seja informado:

O motivo para a unificação dos itens do LOTE 1 em GRUPO. Pois entendemos, que por tratar-se de
objetos independentes, além de categorias diferentes (Produtos e Serviços), não haveria necessidade
da unificação dos itens, beneficiando somente um fornecedor.

Aguardamos esclarecimento, pois a justificativa não encontra-se disponível no edital e TR.

Muito obrigado.

Atenciosamente,

  Alexandre Menezes

contato@duoware.com.br

  +55 21 3942-9988

www.duoware.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: CEM.. Campos & Menezes <contato@camposemenezes.com>
Date: ter., 29 de set. de 2020 às 08:55
Subject: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO (Eletrônico) N.º
To: CEM Campos & Menezes LTDA EPP <alexandre@camposemenezes.com>

Prezado Sr. Pregoeiro e Sr. Requisitante, bom dia!

A fim de que possamos adequar a cotação do Software e haja maior transparência e
competitividade, pedimos que seja informado:

**O(s) produto(s) referência (Ex: Marcas, Fabricantes, etc...compatíveis com o objeto).

Pois os descritivos técnicos publicados no edital e Termo de Referência (TR) nao sao suficientes para
identificar e cotar o Software desejado junto aos Fabricantes.



Muito obrigado.

Atenciosamente,

Alexandre Menezes
alexandre@camposemenezes.com
+55 (21) 3942-9988
Skype: camposemenezes
www.camposemenezes.com


