
OFÍCIO CIRCULAR – COPEL

Salvador, 08/01/2020.

Referente: Esclarecimentos ao Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 25/2019.
 
Objeto:  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  VIGILÂNCIA  PATRIMONIAL  ARMADA  E
DESARMADA,  CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL,  NO TERMO  DE
REFERÊNCIA  –  ANEXO I,  PLANILHA DE COTAÇÃO (PCT)  –  ANEXO II  E  MINUTA DO
CONTRATO – ANEXO III

Prezados licitantes e interessados, segue abaixo a resposta aos questionamentos formulados.

Pergunta  13  -  Para  elaboração  da  planilha  de  preço  qual  a  quantidade  de  uniformes  e
equipamentos? Visto que não está discriminado no edital.

Resposta 13 – A quantidade de uniformes e equipamentos utilizados deve ser suficiente para o
fiel cumprimento do contrato, não cabendo ao Contratante determinar estes valores, tendo em
vista que a suficiência quantitativa está também relacionada à qualitativa. Cabe ao Licitante
efetuar o devido e real levantamento dos custos, consoante item 15.3.1 do Edital.

Pergunta 14 - Nos Termos da Lei 12.949/2014, as Empresa poderão fazer uso da Planilha de
Retenção / Provisionamento disponibilizada na referida lei?

Resposta 14 – Qualquer modelo de planilha pode ser utilizado, desde que apresente todas as
informações do modelo constante no Edital.

Pergunta 15 - No item  15.4 do edital diz na sua integra : “No ato da inclusão de propostas o
licitante deve fazer as declarações  abaixo, assinalando em campo próprio do sistema”

15.4.2 declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
com  menos  de  18  (dezoito)  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  e  de  16
(dezesseis)  anos  em  qualquer  trabalho,  salvo  na  condição  de  aprendiz,  a  partir  de  14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXII do  art.7º da Constituição Federal;

15.4.3 declaração de que a proposta foi elaborada em forma independente;
Como  podemos  proceder,  uma  vez  que  não  estão  disponibilizadas  no  sistema  tais
declarações?

Resposta 15 –  Deve ser assinalada a opção de declaração constante do sistema. Todas as
declarações  exigidas  no  Edital  serão  recebidas  junto  à  proposta  da  licitante  mais  bem
classificada.

Salvador, 08 de janeiro de 2020

Carlos Magno Rehem Dantas
Pregoeiro Oficial 


