
Parecer Técnico n°01

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO N° 045/2021

PREGÃO N° 010/2021

OBJETO: Aquisição de equipamentos com serviço de instalação e treinamento
incluso, sendo 01 UN Sistema de Geração de Energia Elétrica e Aproveitamento
Térmico incluso todos os serviços de instalação e treinamento conforme detalhado no
lote 01 do Anexo I – Termo de Referência e 01 UN Sistema de dessulfurização
biológica, incluso todos os serviços de instalação e treinamento conforme detalhado
no lote 02 do Anexo I – Termo de Referência.

Sobreveio a esta área técnica, por solicitação da pregoeira, a demanda referente à

análise da proposta de preços (com elementos técnicos), referente ao processo em

epígrafe.

Deve ser observado que em momentos anteriores esta mesma área técnica

diligenciou a proponente em busca de subsídios para entender corretamente a

proposta enviada pela proponente.

Apesar dos esforços depreendidos, e das diversas diligências realizadas, o

entendimento é o de que a proponente não atende ao Edital e seus anexos, no que

tange à proposta apresentada.

Diante deste quadro, nesta oportunidade, elencamos todas as inadequações com

observações e questionamentos apontados e que não foram acolhidas e/ou resolvidas

nas diligências realizadas com a proponente.

Cabe a proponente apresentar proposta comercial e demais documentos pertinentes

que atendam ao Edital e ao Termo de Referência em sua totalidade, sem qualquer

informação divergente ou que gere contradições.

Conforme entendimento majoritário, cabe ao licitante responder de forma clara e

objetiva aos questionamentos realizados em sede de diligência e, conforme versa o

princípio da isonomia, a licitante não pode deixar de oferecer materiais ou

equipamentos de qualidade, ou apresentar soluções tecnológicas divergentes ao
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estabelecido no termo de referência, estando assim sujeita à desclassificação caso

não atenda a todos os requisitos do edital e seus anexos.

Diante do exposto, entende-se que a proponente não cumpriu com os

questionamentos/requisitos abaixo:

Conforme análise da comissão avaliadora, e após segunda tentativa de resolução das

incoerências encontradas na Proposta Comercial e ANEXO 02-A - Formulário de

Informações Técnicas, ambos entregues pela licitante, foi identificado que as soluções

apresentadas não atendem às questões técnicas estabelecidas para o cumprimento

do Termo de Referência. Os pontos divergentes identificados estão descritos a seguir:

Componente 3 – Painel de gerenciamento de barra (QGB): Neste ponto, o texto do

termo de referência é claro e estabelece que o disjuntor fornecido deve ser caixa

aberta com possibilidade de extração. A descrição da licitante na proposta comercial

trouxe divergências uma vez que, após questionamentos, a mesma não alterou todos

os pontos de sua especificação em proposta comercial no item:

C) PAINEL DE COMANDO E TRANSFERÊNCIA SICES MC200):

“...O sistema de interrupção e seccionamento conta com Disjuntor motorizado, com

motorização extraível...”

Como o termo extraível sucede a palavra motorização, observa-se que se trata da

extração apenas do elemento acessório Motor de carregamento da mola do disjuntor,

que é um item que, por padrão, já é desmontável do disjuntor. Dessa forma, esta

solução apresentada pelo licitante não atende à descrição exigida em edital, conforme

o seguinte trecho do documento: “...O painel de gerenciamento de barra deverá ter os

disjuntores caixa aberta extraíveis com capacidade para 1600A ...”

Sobre esse ponto em particular, importa destacar ser de fundamental importância e

crítico ao projeto, cujo impacto, caso soluções diferentes sejam adotadas, é

significativo nos custos da proposta e, portanto, na sua competitividade frente às

demais. Embora a licitante, após questionamentos apresentados pela contratante,
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tenha descrito na sua proposta comercial em “Itens inclusos no Painel de Comando e

Transferência da Barra de Geração”, as informações apresentadas não poderiam

apresentar divergências com o edital nem incorrer em contradições com sua

especificação técnica, visto que esse questionamento já havia sido realizado na

primeira  fase de questionamentos.

Componente 6 – Sistema de Cogeração: A proposta comercial apresentada na

primeira fase de questionamentos apresentou um rendimento total do sistema de

cogeração de 30% , contudo, o formulário

ANEXO-II-A-Formulário-de-Informações-Técnicas-Lote-01_R6-ASSINADO.pdf

apresentava um rendimento de 25%. Foi solicitada a correção da divergência nos

valores informados, contudo a proponente, ao invés corrigir os dados do formulário

técnico, alterou negativamente as informações já apresentadas conforme os dados

abaixo:

Dados apresentados na proposta comercial na primeira devolutiva da proponente

referentes ao primeiro questionamento enviado :

Dados apresentados na proposta comercial na segunda devolutiva da proponente

referentes ao segundo questionamento enviado :

A proponente apresentou dados incoerentes em sua proposta comercial mais

atualizada, mantendo informações contraditórias conforme abaixo:
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Diante das informações inconsistentes e desencontradas nos documentos

apresentados, a proponente não atendeu mais uma vez os questionamentos e

observações.

ANEXO 02-A - Formulário de Informações Técnicas: A proponente alterou o

formulário em sua versão atualizada suprimindo informações anteriormente

apresentadas, não respondendo às informações contidas no componente 1 Grupo

motor gerador deste formulário.

Componente Garantia: Nas condições de garantia, a licitante informou as seguintes

condições no item 2.0 Garantia de sua proposta comercial :

“... Despesas com frete e seguro de remessa e retorno de equipamento em garantia,

ocorrerá por conta do cliente...”

“...Caso a assistência seja feita em campo as despesas provenientes de viagem,

refeições e hospedagem ocorrerão por conta do cliente...”

Em diligência realizada, foi apontado que durante o período de garantia, a

proponente estaria obrigada a arcar com todos os custos de frete e remessa de
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equipamentos, assim como suas despesas de deslocamento hospedagem e

alimentação, desde que os motivos para esses procedimentos estivessem cobertos,

conforme as condições de garantias estabelecidas, ou seja, em caso de defeito/ falha

de fabricação e instalação incorretas por parte da proponente.

Diante disso, entende-se que a proponente seria a responsável por todos os custos

elencados acima durante o período de garantia dos equipamentos, porém a

proponente manteve divergência de entendimento com relação a este ponto, apesar

de reiteradamente ser solicitado o esclarecimento.

Diante de todos os questionamentos realizados em diligência, respondidos pela

proponente com incoerências técnicas e dados divergentes nos documentos

apresentados, e de todas as oportunidades dadas à proponente com os prazos finais

para correções até às 11:40 do dia 27/09/2021, a mesma não atendeu

satisfatoriamente todos os pontos elencados.

Importante salientar que os termos do Edital estavam abertos a questionamentos

prévios ao certame e ainda, poderiam ser alvo de impugnação.

Ao impugnar o edital em tempo hábil e, especialmente, ao apresentar proposta , todos

os concorrentes concordam com os critérios e exigências estabelecidos.

Além disso, foram realizadas diversas diligências, oportunizando à proponente que

corrigisse todos os questionamentos indicados, contudo, a mesma não o fez.

Sendo assim, o parecer técnico OPINA pela desclassificação da proposta

apresentada, tendo em vista que esta NÃO atende a todos os requisitos elencados no

Edital e seus Anexos.

Breno Carneiro Pinheiro

Engenheiro Eletricista - CREA 80068-D/PR
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Assinaturas (1)

Breno Carneiro Pinheiro (Participante)
Assinou em 28/09/2021 às 17:00:40 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

28/09/2021 às 17:00:20 
(GMT -3:00)

Breno Carneiro Pinheiro solicitou as assinaturas.

28/09/2021 às 17:00:40 
(GMT -3:00)

Breno Carneiro Pinheiro (Autenticação: e-mail 
breno.pinheiro@cibiogas.org; IP: 177.66.75.250) assinou. Autenticidade 
deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

28/09/2021 às 17:00:40 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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