
   
 

Feira de Santana, 28 de janeiro de 2019. 

 

Da: Comissão Permanente de Licitação 

Aos licitantes, 

 

Prezado (s) Senhor (es), 

 

Em atendimento ao pedido de esclarecimento referente à Licitação 169-2018 CP 060-

2018, objetivando a contratação de empresa especializada na implantação de 

equipamentos eletrônicos e sistemas para controle, gerenciamento e modernização de 

trânsito para atender as necessidades da Superintendência Municipal de Trânsito, para 

as perguntas 6, 10 e 13, informamos que: 

 
PERGUNTA 6: 

 

Está correto o entendimento de que o pagamento se dará conforme o art. 40, 

inciso XIV, alínea “a”, da Lei 8.666/93? 

RESPOSTA:  

De acordo com o item 13.4 do Edital 

 

PERGUNTA 10: 

Da garantia contratual de que trata o item 23.1 do  edital,  questiona-se:  quando a referida 

garantia deverá ser prestada? 

RESPOSTA:  

Após a assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá apresentar a referida garantia junto ao 

Departamento do Tesouro do Município. 

 

PERGUNTA 13: 

O item 11.5 do Edital menciona o prazo de  5 dias corridos da convocação    para assinatura do 

contrato pela licitante vencedora. Já o item 25.6 refere a contagem deste prazo em dias úteis. 

Nesse sentido, está correto o  entendimento de que o prazo para  assinatura do contrato será 

contado em  dias úteis? 

RESPOSTA:  

Considere-se 5 (cinco) dias corridos  

 
Para as perguntas de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14 e 15 conforme resposta fornecida pela 

Superintendência Municipal de Trânsito, informamos que: 

 

PERGUNTA 1: 

Considerando as especificações dos equipamentos constantes no Termo de Referência ao que 

tange às imagens geradas pelas câmeras, questiona-se: é correto afirmar que a imagem focada 

noturna poderá ser monocromática? 

 



   
 
RESPOSTA:  

As imagens capturadas deverão atender obrigatoriamente ao estabelecido nos itens 3.2.3.4 e 

3.2.3.19 do Termo de Referência do edital. 

 

PERGUNTA 2: 

Considerando que o Termo de Referência prevê que é de responsabilidade da contratada a 

realização de realocações da infraestrutura, quando solicitado, pergunta-se: Qual a quantidade 

máxima de realocações da infraestrutura que poderão ser solicitadas à contratada por ano e por 

equipamento? 

RESPOSTA:  

Os serviços de realocação devem ser entendidos da seguinte forma: primeiramente deverá 

existir uma implantação de equipamento precedida dos seus respectivos estudos técnicos, em 

seguida, após a aferição da sua irrelevância no ponto de implantação e sua necessidade em novo 

local, após estudos técnicos, os equipamentos serão totalmente desmobilizados para o novo 

ponto, sem a necessidade de aumento no quantitativo total do item. 

 

PERGUNTA 3: 

Em relação ao treinamento que a contratada deve ministrar aos agentes da contratante, 

questiona-se: Qual o número máximo de alunos por turma, tendo em vista que o Termo de 

Referência prevê a quantidade total de 120 agentes de trânsito a obterem o treinamento? 

RESPOSTA:  

120 (cento e vinte) agentes de trânsito. 

 

PERGUNTA 4: 

Considerando o item 17.5 do edital que dispõe a contratada deverá ressarcir o equivalente a 

todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, pergunta-

se: é correto afirmar que somente haverá ressarcimento à contratante quando a paralização ou 

interrupção não tiver um motivo justificável, caso contrário, respeitar-se-á o prazo para 

manutenção dos equipamentos sem qualquer dedução, que por ventura, deixaram de funcionar 

de forma regular? 

RESPOSTA:  

Sim. 

 

PERGUNTA 5: 

É correto afirmar que o Módulo Faixa Exclusiva deve ser operado junto ao Equipamento 

eletrônico para monitoramento de velocidade, avanço da fase vermelha do semáforo e parada 

sobre a faixa de pedestres? 



   
 
RESPOSTA:  

Não, pelo fato dos equipamentos possuírem aplicações distintas. 

 

PERGUNTA 7: 

Considerando que o Termo de Referência no item 3.1.1.2 prevê apenas o prazo de manutenção 

em caso de retirada do equipamento do local instalado para encaminhá-lo ao reparo em oficinas 

do fabricante, pergunta-se: qual o prazo para manutenção nos casos em que não necessitar 

retirar o equipamento do local de instalação? O mesmo será contado em dias úteis? 

RESPOSTA:  

Dias corridos. 

 

PERGUNTA 8: 

O item 4 do Termo de Referência estabelece os prazos para implantação do projeto. Diante 

disso, questiona-se: 

8.a. Da etapa 01, está correto dizer que a “conversão do banco de dados existentes e 

homologação do sistema de processamento junto ao DETRAN BA” significa a integração do 

sistema com o banco de dados do DETRAN/BA já existente? Caso contrário, favor esclarecer 

como deverá se dar a homologação do sistema junto ao DETRAN/BA, uma vez que não se trata 

de procedimento comumente utilizado para este tipo de sistema.  

RESPOSTA: Sim 

8.b. Sobre as etapas de serviços, está correto que serão emitidas Ordens de Serviços individuais 

para cada etapa do serviço, em datas diferentes? Em caso positivo, qual a previsão de emissão 

de cada Ordem de Serviço?  

RESPOSTA: As etapas serão executadas em conformidade com o item 4.1 do Termo de 

Referência. 

8.c. Considerando que a contratada terá o prazo de 15 dias para realização de Estudos Técnicos, 

está correto que o prazo de instalação dos equipamentos deverá ter o início da contagem apenas 

após a aprovação dos Estudos Técnicos pelo Contratante, considerando que um prazo total de 

30 dias para realização de estudos técnicos e instalação de todos os equipamentos é considerado 

curto para fins operacionais?  

RESPOSTA: Não, pelo fato dos equipamentos instalados já possuírem estudos técnicos 

8.d. Ainda, a contagem do prazo de entrega será em dias úteis ou corridos? 

RESPOSTA: Dias corridos 

 

 

 

 



   
 
PERGUNTA 9: 

Considerando que o edital foi alterado, quanto ao item 8.4.4, alínea “i”, dispondo que a 

declaração de garantia dos equipamentos deve ser apresentada no momento da amostra, 

questiona-se: é correto afirmar que o item 5.1 do Termo de Referência deve ser alterado, tendo 

em vista que este prevê a juntada da referida declaração na Proposta de Preços? 

RESPOSTA: 

Foi realizada Correção Editalícia, disponível no site da Prefeitura. 

 

PERGUNTA 11 

Do serviço de impressão e envelopamento, está correto o entendimento de que, caso seja 

ultrapassado o limite de 40.000 notificações no mês, haverá remuneração excedente 

proporcional ao número de notificações? 

RESPOSTA: 

Sim 

 

PERGUNTA 12 

Do serviço de suporte administrativo, qual será a quantidade máxima de funcionários a serem 

disponibilizados pela contratada? 

RESPOSTA: 

Não existe numero máximo, somente numero mínimo, conforme planilha descritiva item 4.1. 

 

PERGUNTA 14 

Considerando a necessidade de realização de amostra dos equipamentos, no caso de instalação, 

questiona-se: Quanto tempo o equipamento deverá ficar em funcionamento? O ponto de energia 

do equipamento será por conta da contratante? O ponto de energia para a central de 

processamento será por conta da contratante? Onde será a central de processamento?  

RESPOSTA: 

As amostras deverão serem apresentadas conforme item 3.9.1. do Termo de Referência na Sede 

da SMT 

 

PERGUNTA 15 

Os equipamentos a serem instalados deverão ser novos e sem uso? 

RESPOSTA: 

Os equipamentos a serem instalados deverão obedecer rigorosamente as exigências contidas na 

Portaria 544/2014. 

 

 



   
 
 

Atenciosamente, 

 

 

Sirleide de Oliveira Rodrigues 

Presidente da CPL 


