MENSAGEM
Assunto: Esclarecimento
Referência: Pregão Eletrônico nº 16/2020 (48500.004198/2019-12)
Data: 06/11/2020
Objeto: Prestação de serviços de solução de governança de dados (gerenciamento de metadados
e qualidade de dados).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020
ESCLARECIMENTO Nº 05
Prezados Senhores,
1.
Em atenção ao pedido de esclarecimento enviado por empresa que retirou o edital
em referência, segue em anexo a resposta.
2.
O presente esclarecimento passa a integrar o Pregão Eletrônico nº 16/2020,
devendo seus termos ser obrigatoriamente considerados pelas proponentes que vierem a
participar do certame.
3.
A presente mensagem está disponível no sítio COMPRAS GOVERNAMENTAIS
(www.comprasgovernamentais.gov.br) e também no sítio da ANEEL (www.aneel.gov.br).

GIAMPIERO CARDOSO NARGI
Pregoeiro

Pergunta(s)
1.
Do item III - BENS E OU SERVIÇOS QUE COMPÕE A SOLUÇÃO DE TI E VALORES ESTIMADOS
(pags 29 e 30), demonstram o valor ANUAL (R$ 3.867.295,52), e o somatório dos valores de
desembolso (pag 31) itens 3.2, 3.3, 3.4, CITAM todo o desembolso de 02 anos (2020/21/22)
porém este valor equivale a apenas 1 Ano de Contratação (R$ 3.867.295,52), quando deveria
citar R$ 7.734.591,04, somatório este de 02 anos.
Resposta(s)
1.
Segue abaixo os ajustes e cálculos de cada ano de contrato:

Item
Item 1: Subscrição
de Softwares de
Gerenciamento de
Metadados
Item 2: Subscrição
de Software de
Qualidade de
Dados
Item 3:
Implantação dos
softwares dos
itens 1 e 2
Item 4:
Treinamentos para
o software que
atenda ao item 1
Item 5:
Treinamentos para
o software que
atenda ao item 2
Item 6: Consultoria
especializada, sob
demanda, para os
softwares dos
itens 1 e 2
Total

Total (2020, 2021,
2022)

2020

2021

2022

R$ 1.395.643,32

R$ 697.821,66

R$ 697.821,66

R$ 0

R$ 1.038.609,48

R$ 519.304,74

R$ 519.304,74

R$ 0

R$ 238.422,57

R$ 238.422,57

R$ 0

R$ 0

R$ 233.487,24

R$ 46.697,45

R$ 93.394,90

R$ 93.394,90

R$ 237.511,05

R$ 47.502,21

R$ 95.004,42

R$ 95.004,42

R$ 723.621,86

R$ 0

R$ 361.810,93

R$ 361.810,93

R$ 3.867.295,52

R$ 1.549.748,62

R$ 1.767.336,65

R$ 550.210,25

Os itens 3.2, 3.3 e 3.4 tem a redação atualizada:
3.2. Valor no exercício (2020): R$ 1.549.748,62 (um milhão, quinhentos e quarenta e
nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) para serviços.

3.3. Valor no próximo exercício (2021): R$ 1.767.336,65 (um milhão, setecentos e
sessenta e sete mil, trezentos e trina e seis reais e sessenta e cinco centavos) para
serviços.
3.4. Valor no próximo exercício (2022): R$ 550.210,25 (quinhentos e cinquenta mil,
duzentos e dez reais e vinte e cinco centavos) para serviços.
3.
Os valores de R$ 1.395.643,32 e R$ 1.038.609,48 são para os 24 meses de
contrato, sendo pagos 50% a cada ano de contrato para estes itens conforme item abaixo:
Para os itens 1 e 2: o pagamento será realizado sob demanda a cada ano de contrato (50% no
primeiro ano e 50% no segundo ano) respeitando o cronograma de execução, após ofício e TRD
com a confirmação que as subscrições especificadas nos itens 1 e 2 estão em nome da
CONTRATANTE e ,no primeiro ano, da implantação completa especificada no item 3.Para os itens
1 e 2: o pagamento será realizado sob demanda a cada ano de contrato (50% no primeiro ano e
50% no segundo ano) respeitando o cronograma de execução, após ofício e TRD com a
confirmação que as subscrições especificadas nos itens 1 e 2 estão em nome da CONTRATANTE
e ,no primeiro ano, da implantação completa especificada no item 3.

