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Fortaleza, 20 de Outubro de 2021 
 
À 
CIA DOCAS DO CEARÁ - CDC 
Fortaleza/CE 
 
 
 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 
 
REF.:  PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021  
 

 
Prezados Senhores, 
 

A SET-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELEINFORMÁTICA LTDA-EPP, com sede em Fortaleza- 

CE, à Rua Soriano Albuquerque, 1007, Dionísio Torres, CEP 60.130-160, inscrita no CNPJ sob o N.º 

23.532.617/0001-53, vem por meio deste solicitar Esclarecimentos adicionais, para o que expor e 

requer: 

Conforme art. 23 do Decreto nº 10.024, de 20/09/2019, os pedidos de esclarecimentos referentes 

ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital. 

O Pregoeiro, por sua vez, terá o prazo de dois dias úteis para responder aos pedidos de 

esclarecimentos. 

Destarte, vem, respeitosamente, solicitar que Vossa Senhoria forneça esclarecimentos sobre as 

disposições do edital a respeito das quais resta dúvida à epigrafada, na forma a seguir: 

 

1. Substituição de peças 

 O item 5.1.1.8 do Termo de Referência está assim: 

Item 5.1.1.8 – Termo de Referencia 

As substituições de peças decorrentes de anormalidades climáticas e/ou atmosféricas, 

roubos, incêndios, inundações, sabotagem, oscilações na rede elétrica e outros casos de 

força maior, serão custeados pela CONTRATADA 
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A respeito desse item, esta concorrente considera correto e justo que a empresa vencedora 

forneça peças que tenham se tornado imprestáveis devido ao desgaste natural do tempo. Já as 

peças que precisem ser substituídas em razão dos eventos citados no item 5.1.1.8, devem ser 

adquiridas e pagas pelo órgão.  

Destarte, entendemos ser excessiva a exigência do fornecimento de peças decorrente de 

anormalidades climáticas e/ou atmosféricas, roubos, incêndios, inundações, sabotagem, oscilações 

na rede elétrica e outros casos de força maior. Nesses casos o custo deve ser do órgão licitante.   

 

A manutenção dessa obrigação poderá, em certos momentos, inviabilizar financeiramente os 

serviços a serem prestados, com a inclusão de custos como seguro, depreciação, etc, e 

considerando que são eventos imprevisíveis, e impossíveis de evitar, desconsiderando, assim, o 

objeto principal da licitação que é a manutenção Preventiva e Corretiva do sistema de 

telefonia do Porto de Fortaleza.  

 

Pede-se que esclareça se está correto nosso entendimento, bem como, em caso positivo, seja 

providenciada alteração do edital. 

 

2. Especificações do sistema 

A alínea “a” do item 5.1.1.8, está na forma reproduzida abaixo: 
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A respeito do conteúdo dessa tabela nosso questionamento é, considerando que os itens Tarifador, 

Hadware e Software de Gerenciamento VNOC e Software de Gerenciamento de ramais não estão 

sendo utilizados atualmente por estarem descontinuados, estes itens não farão parte dos serviços 

de manutenção.  Está correto nosso entendimento? 

 
Ficamos no aguardo de um breve retorno. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 

BERNARDO DE OLIVEIRA CAMPOS 
Diretor Presidente - SET Teleinformática 
Fone: (0xx85) 4008-7732 
Cel:(0xx85) 98802-5453 
Fax:(0xx85) 4008-7744 
set.com@setnet.com.br 
www.setnet.com.br 

BERNARDO DE 
OLIVEIRA 
CAMPOS:00387
851453
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Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com>

PEDIDO DE ESLCARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO 20/2021 

Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com> 8 de novembro de 2021 08:52
Para: comercial@telecel.com.br

Bom dia Senhor Idelano Uchôa, 

Em estrito respeito aos princípios da transparência e da legalidade e conforme as respostas exarada pela
área técnica da CDC - DIEGEP (SEI n°:4806347 ), segue abaixo as respostas quanto aos
questionamentos suscitados referente ao Pregão Eletrônico n°20/2021.

Resposta: "informamos que o item 5.1.1.8 do Termo de Referência deve ser retirado. Quanto às peças
citadas no questionamento 2, informamos que as mesmas estão em desuso e sua reposição e atualização
não serão solicitadas. As mesmas foram informadas apenas para demonstrar as condições existentes do
sistema."

Respeitosamente,

Dra. Roberta Siebra de Pontes
Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação 
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ.


