PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

NOTA DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 3 4 / 2 0 1 8

A Pregoeira designada pela Portaria n.º 719/2017, torna público aos licitantes
interessados em participar da sessão do Pregão Eletrônico nº 034/2018, que
visa a aquisição de 01 (um) caminhão e 01 (um) baú para ser instalado em sua
carroceria, visando compor o novo Laboratório Móvel de fiscalização de
rodovias deste Tribunal de Contas, conforme especificações constantes do
Anexo I do Termo de Referência – Especificações técnicas mínimas, os
seguintes esclarecimentos:
A empresa traz que o prazo de 45 dias, para a entrega do caminhão, previsto
no Edital, é curto solicitando a ampliação do mesmo para 90 dias.
A presente licitação visa atender ao Plano Diretor desta Corte de Contas, para o
biênio 2017/2018, qual seja a reestruturação do laboratório móvel, que está
vinculada à “Diretriz 04”, que trata da promoção de aperfeiçoamento estrutural,
normativo e tecnológico do TCE/GO.
Ainda, esta ação tem como objetivo estratégico vinculado, a adequação da
estrutura física para auxiliar na execução de processos de fiscalização cuja
iniciativa tática é de fomentar a ampliação do uso de infraestrutura voltada
para o controle externo de obras públicas.
Portanto, o objeto desta licitação trata-se da aquisição de um laboratório móvel,
ou seja, não é tão somente a compra de um veículo, e sim uma importante
ferramenta a ser utilizada nas fiscalizações de obras públicas.
Neste sentido, a entrega do caminhão fora do prazo estipulado na licitação
impactaria no prazo para a realização dos serviços necessários para a
consecução do objeto do lote 02 (baú) e, portanto, frustraria o interesse da
administração.
Cabe ressaltar que quando da definição do objeto em relação aos orçamentos
paradigmas obtidos pela administração, não houve óbice quanto ao prazo de 45
dias. Ainda, na prática de mercado não existe um prazo razoável para entrega e
sim a combinação entre as partes, que varia de acordo, também, com a
necessidade do comprador.
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Por fim, conforme aquisições recentes de veículos SUV realizados por esta Corte
de Contas, por meio do Pregão nº 006/2018 e nº 014/2018, os mesmos foram
entregues com prazo inferior a 45 dias.

Goiânia, 19 de julho de 2018.
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