COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020-DPE
Proc. Administrativo Nº 0666/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância eletrônica
CFTV, em regime de comodato nos núcleos da Defensoria Pública do Estado.
A Comissão Permanente de Licitação da Defensoria Pública do Estado-DPE, no uso de suas atribuições,
em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado por empresa interessada em participar do certame,
após consulta e manifestação da Supervisão de Obras e Reformas da DPE, presta a(s) seguinte(s)
informação(s), quanto ao questionamento apresentado:
1º - Item 5.0 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Termo de Referência
5.1. A LICITANTE deverá apresentar, no mínimo, 01(um) atestado/declaração de capacidade
técnica, expedida por pessoa de direito público ou privado, devidamente registrado (s) na entidade
profissional competente (CREA ou outro), fazendo-se acompanhar da (s) respectiva (s)
Certidão(ões) de Acervo Técnico expedida pelo respectivo conselho, que comprove ter a
LICITANTE aptidão para desempenhar atividade de vigilância eletrônica monitorada com no
mínimo o quantitativo descrito abaixo:

Item
CÂMERAS IP
SENSORES INFRAVERMELHOS PASSIVOS
CENTRAIS DE ALARME

Quantidade
40
68
6

Resposta: É exigido na qualificação técnica que as unidades monitoradas apresentadas como acervo
técnico tenham os quantitativos de equipamentos mínimos exigidos no Edital. Caso fosse alterado para
somente as unidades monitoradas, poderia haver empresas apresentando acervo de unidades
monitoradas sem que as mesmas contemplem os equipamentos exigidos no Termo de Referência, ou
seja, unidades monitoradas com câmaras diferentes do tipo IP e sensores diferentes do infravermelho
passivo. Dessa forma fica mantido o descrito no TR como exigência técnica.
2º - Solicita que seja confirmado os valores do Lote 04 (Colinas, Barra do Corda, Matões, Parnarama,
Pastos Bons, São João dos Patos e Grajaú) onde a soma do valor total por mês no Edital é de R$ 2.350,00
para cada Núcleo, e nas somas dos valores (Cerca, Alarme e CFTV) o Valor Total por mês correto é de
R$ 2.400,00, sendo assim irá também alterar o Valor Total do Lote 4 e consequentemente o valor global
estimado seria de R$ 969.000,00?
Resposta: Retificamos o valor mensal alarme por cada local do Lote 04 (Colinas, Barra do Corda,
Matões, Parnarama, Pastos Bons, São João Patos e Grajaú), onde consta R$ 666,67 passa a ser de R$
616,67 (seiscentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), permanecendo portanto o valor total
mensal em 2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), conforme o Edital.
Justificamos que após revisão nas propostas que coletamos como referência de preço estimado,
verificamos que o valor médio mensal é de R$616,67.
O valor global estimado para a contratação permanece em R$ 964.800,00.
Permanecem inalteradas as demais disposições do edital e a Sessão Pública para realização do
Pregão nº.09/2020-DPE, está mantida para o dia 22/09/2020, às 09:30 horas.
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