ESCLARECIMENTO X
Brasília, 16 de agosto de 2010.
AOS INTERESSADOS.
REFERÊNCIA: PREGÃO 26/2010
Proc. nº: 23000.002771/2009-83
ASSUNTO: Resposta ao Questionamento.
Prezados Senhores interessados,
Em resposta ao questionamento formulado por empresa interessada em participar
da licitação em referência, informamos o que segue:
PERGUNTA:
[...]
Gostaríamos de esclarecimentos, por favor, sobre o seguinte trecho do
Enacrte X ("Encarte X - Demonstrativo Preço Total e Unitário do Item
2.doc"):
"A quantidade total de pontos de função contratados para o item 2 é
composto de 31.200 pontos de função referente à contagem de forma
detalhada e de 31.200 pontos de função referente à contagem de forma
estimada (50% do valor do ponto de função quando da contagem detalhada)
ou indicativa (30% do valor do ponto de função quando da contagem
detalhada)."
O nosso entendimento é que a quantidade de pontos de função do item 2 a
serem mensurados é 62.400, conforme a soma dos pontos referentes à
contagem detalhada e à contagem de forma estimada, porém ficamos em
dúvida sobre a relevância/influência dos percentuais mencionados no valor
unitário o qual devemos informar para cada ponto de função.
[...]

RESPOSTA:
Por tratar-se de assunto referente ao Termo de Referência, Anexo I, este Pregoeiro encaminhou
cópia do questionamento à DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DTI, deste
Ministério, para que a mesma se pronunciasse sobre o pleito, tendo se manifestada nos termos do
Memorando n°1894/2010/CGD/DTI/SE/MEC, do dia 16 de agosto de 2010 conforme transcrição
abaixo:
[...]
Em atendimento ao Memo nº 188/2010 – CPL/CGCC/SAA/MEC de 13 de
agosto de 2010, esclarecemos:
1.1 O total de pontos de função a serem cotados para o item 2 é de 62.400
pontos. A cotação terá por base a contagem detalhada; sendo que, o
valor do ponto de função a ser pago quando da contagem estimada
será de 50% do valor cotado para a contagem detalhada e para
contagem indicativa será de 30% do valor catado para a contagem
detalhada.
...
[...]

Portanto, o Pregoeiro divulga a todos os interessados, embasado em informações
acima transcrito, encaminhado pela Área Técnica da DTI, referente à indagação feita.
Atenciosamente,
CLEUBER LOPES ALVES
Pregoeiro

