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ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLAnvA
COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO

REF: EDITAL DE PREGÃOPRESENCIAL N° 022/2017

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A empresa OPTIMUS SEGURANÇA PRIVADA LTDA, inscrita no CNPJsob o
nO. 18.905.384/0001-57, sediada à Rua Zacarias Lima Pessoa, 68 - Jardim
Tavares, Campina Grande/PB, por intermédio de seu representante legal, o Sr.
Diego Ramos dos Santos, infra-assinado, portadora da Carteira de Identidade
nO. 3429258 SSP-PB, Vem por meio deste solicitar da Douta Comissão
esclarecimentos sobre algumas duvidas que surgiram após leitura a o edital,
Vejamos:

1°) 3.4. As microempresas e empr~ de pequeno porte que desejarem
usufruir do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar
nO 123 de 14 de dezembro de 2006 «íeverão apresentar, obrigatoriamente,
DECLARAÇÃO(conforme modelo co'l~n~e no Anexo VI), assinada por
representante legal, manifestando essa condição. A não apreseAtação dessa
declaraçãoantes da ntrega e abert\Jra dos envelopes implicará no decaimento
do direito de reclamar, posteriOtmente~\"esse tratamento diferenciado e
favorecido neste certame. caso a"eni.u. venha a, vencer o certame
utilizando-se d~ beneficio, esta f se comprometer6 a apresentar a
documentação comprobatória (Certidio emitida pela JU"ta COJnercial
ou outro documet'to qUê comptq~ o devido enquadramento na
condição de microempresa OU empresa de pequeno porte) no prazo de
02 (dois) dias úteis após a realizaçlo da sessãodo Pregão.

Douto Pregoeiro, em todos os pregge5 em que participamos, seja ele no
âmbito, federal, estadual ou muniCipal, a comprovação do devido
enquadramento na condição de rni~presa ou emp~esade ~ue~o ~~e
tem que ser feita no momento do crêdenciamento e nao 02 (dOIS)dias utels
após a realizaçãoda sessãodo Pregão. ~

"\.

Essa comprovação a posterior ~ .~~~ um grande prejuízo a o certame,
Vejamoso que diz o item 7.7.8:
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Suponhamos que uma empresa se utilize do beneficio para realizar o
desempate após a fase de lances, e futuramente essa empresa não comprovar
que se enquadra como ME e EPP, essa empresa terá prejudicado todo o
andamento do certame. Então como deveremos proceder a cerca dessa
problemática?

2°) Com relação a o item 6.5.1.1.,Vejamos um exemplo:
./

c) Execuçãode Serviço de Vigilância no quantitativo mínimo 15 (quinze) postos
de vigilância desarmada diurna de 44 (quarenta e quatro) horas semanais;

Nossaduvida e se nossaempresa apresentar 15 postos 44 (quarenta e quatro)
horas semanaisARMADO e não desarmado, supriria tal exigência? \
Vale salientar que a qualificação de um vigilante armado pra um desarmado e
mesma tudo previsto na PortariaN.o3.233/2012 DG/DPFde 10 de Dezembro de
2012.

única vez.

E nosso entendimento ficou confUSó'~a" mterpretação desse item, no nosso
entendimento não séria possível a sorna :ae atestados de serviços realizadosou
que venham sendo executados no mesmb período e contratos diferentes para a
soma dos quantitativos exigidos no ,it~m~6.5.1.1.,seria o mesmo entendimento

.. _ . 1\ h1

da Douta Comissão?

campina Grande/PB,'16 de Outubro de 2017.
l:t\ t; 't
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ESTADO DA PARAÚIBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

ASSUNTO: Esclarecimentos ao edital do pregão presencial n° 22/2017.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERViÇOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA.

Acostou, nesta Comissão Permanente de Licitação, aos dezoito dias do mês de outubro de
2017, trazendo em seu teor o PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS aos termos do Edital do
procedimento Iicitat6rio em tela, apresentada pela empresa OPTIMUS SEGURANÇA
PRIVADA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 18.905.384/0001-57.

DA TEMPESTIVIDADE

Tendo em vista o prazo legal para recebimentos de impugnações e pedidos de
esclarecimentos de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data da abertura da sessão, restou
demonstrada a tempestividade da solicitação, já que fora apresentada no dia 18/10/2017,
razãopela qual opino pelo conhecimentoda mesma.

AS REPOSTASAOS ESCLARECIMENTOSSOLICITADO:

1° ESCLARECIMENTO: A redação contida no sub item 3.4 do ato convocat6rio em
questão será mantida, e em resposta as alegações desta empresa, informamos que todas
as exigências contidas no edital deverão ser cumpridas, sob pena das empresas que não
obedecê-Iasserem penalizadasde acordo com o estabelecidona legislaçãovigente;

2° ESCLARECIMENTO:Referentea este esclarecimento,informamosque o julgamento das
condiçõesde habilitação para este item, será nos termos do estabelecido no Inciso" Art. 30
da Lei 8.666/93

11- comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da
equipe técnica que se responsabilizarápelos trabalhos;



3° ESCLARECIMENTO: Referente a este esclarecimento, informamos que a expressão
"uma única vez", refere-se apenas ao periodo concomitante e não a quantidade de
somatórios para atendimento de todos os itens relevantes, devendo em um período
concomitante ter apenas uma única soma para ser atingida a qualificação de cada item
exigido no edital.

João Pessoa, 20 de outubro de 2017.

Atenciosamente,

, ~ \j)<U V\.{ f ou«
FRANCISCACELIA M. SARMENTO

Pregoeira


