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Luiz Liserre - RES: Pedido de esclarecimento sobre o fornecimento/venda de produtos
exclusivos dos elevadores da Thyssenkrupp
De:
Para:
Data:
Assunto:
CC:
Anexos:

"Ivone Venancio (DF-DEVS)" <ivone.venancio@thyssenkruppelevadores.com.br>
Luiz Liserre <LuizLiserre@cnmp.mp.br>
08/03/2018 16:47
RES: Pedido de esclarecimento sobre o fornecimento/venda de produtos exclusivos
dos elevadores da Thyssenkrupp
Comissão Permanente de Licitação - CNMP <cpl@cnmp.mp.br>, Lucas Queiroz ...
Procuração Representante Legal - Ivone_Renata.pdf; Resposta pedido de
esclarecimento PE 001.2018.pdf

Prezado Luiz, boa tarde.
Enviamos resposta quanto ao esclarecimento solicitado.
A disposição,
Ivone Venancio
Vendas de Serviços

T:+55 61 2108.2303 | 99614.0873, ivone.venancio@thyssenkruppelevadores.com.br
thyssenkrupp Elevadores, Sof Sul, Q 06, Conj B, Lt 1/3, CEP: 71215-232, Brasilia - DF,
www.thyssenkruppelevadores.com.br

De: Luiz Liserre [LuizLiserre@cnmp.mp.br]
Enviada em: segunda-feira, 5 de março de 2018 10:47
Para: Ivone Venancio (DF-DEVS) <ivone.venancio@thyssenkruppelevadores.com.br>
Cc: Comissão Permanente de Licitação - CNMP <cpl@cnmp.mp.br>; Lucas Queiroz Correia
<lucascorreia@cnmp.mp.br>; Maria Donária Netto Leidemer <MariaLeidemer@cnmp.mp.br>
Assunto: Pedido de esclarecimento sobre o fornecimento/venda de produtos exclusivos dos
elevadores da Thyssenkrupp
Prezada Ivone
Venho por meio deste e-mail, solicitar informação sobre a política de venda de peças e produtos
de fornecimento exclusivo da Thyssenkrupp para terceiros, ou seja, para quaisquer outras empresas que
prestam serviços de manutenção de elevadores.
Ocorre que recebemos um pedido de impugnação para o Edital 01/2018, em que, entre outros
itens, a empresa questiona o item 5.1.1 do Termo de Referência, que trata da obrigação de atualização
do sistema de monitoramento de tráfego TKVision, alegando que o software é exclusivo da empresa
ThyssenKrupp e que não está disponível no mercado para as demais empresas comprarem.
Visto que o Termo de Referência do Edital de Licitação CNMP 01/2018 prevê, por meio
do tópico 8, a subcontratação parcial do objeto até o limite máximo de 20% do valor total dos serviços
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especificados no contrato, também é necessário sabermos, de antemão, qual a previsão de custo para
a aquisição da nova versão do software TKVision e demais dispositivos necessários para possibilitar a
implantação da nova programação de funcionamento dos elevadores (os três elevadores trabalharem
em modo SIMPLEX, ou os dois sociais em modo DUPLEX e o de serviço em modo SIMPLEX, podendo
alternar entre essas configurações sempre que desejado).
Essa informação é importante, pois o valor anual de referência para a Licitação é de R$ 63.240,64,
assim 20% correspondem ao teto de R$ 12.648,13, valor este que tende a ser menor ao término da
Licitação.
Assim, caso a Thyssenkrupp comercialize os seus produtos para qualquer empresa interessada, sem
qualquer restrição, também precisamos observar se o limite de 20% cobriria os gastos necessários com a
aquisição do Software + peças/dispositivos necessários, eventualmente até a própria mão-de-obra para
fazer as alterações.
Importante destacar que o CNMP já possui software TKVISION, instalado e operando em seus
elevadores, se tratando portanto de um "Upgrade" ou mesmo uma atualização do software existente e
não uma nova aquisição propriamente dita.
Isto posto, para que possamos dar andamento ou republicar o Edital de Licitação com as
alterações necessárias, solicito a gentileza de encaminhar as informações solicitadas acima.
Att

Luiz Liserre
Coordenador de Engenharia
Conselho Nacional do Ministério Público
tel. 61 3366-9130

This e-mail (including any attachments) may contain confidential and/or privileged information. Any unauthorized use or dissemination of
this message in whole or in part is strictly prohibited. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please
notify the sender immediately and destroy this e-mail..

Este e -mail ( incluindo anexos ) pode conter informação confidencial e / ou privilegiada . qualquer uso ou divulgação não autorizado
desta mensagem , na sua totalidade ou em parcial é estritamente proibido. Se você não for o destinatário pretendido(ou recebeu este
e-mail por engano ), por favor notifique o remetente imediatamente e apague esta mensagem e todos os anexos do seu sistema.
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