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ASSUNTO: RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO (35253981)

 

Em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado pelo Grupo Vidas ao Edital de
Concorrência n. 01/2019 – SEJUS/DF, cujo objeto visa outorgar permissão para exploração de serviços
funerários no Distrito Federal, vimos mediante este prestar os esclarecimentos que seguem abaixo:

 

1. Ficou claro no edital que uma mesma empresa pode apresentar mais de uma  proposta,
desde que em grupos diferentes. No caso da mesma empresa apresentar por exemplo, uma proposta para
cada um dos 06 grupos, deverá apresentar 06 envelopes de proposta comercial e somente 01 envelope na
fase pré-qualificação? Ou apresenta 01 envelopes de proposta comercial com as 06 propostas dentro deste
mesmo envelope) Ou ainda na mesma proposta referenciar os grupos que pretende concorrer?

Resposta: Para as empresas interessadas em par�cipar em mais de um Grupo deverá entregar
1 (um) envelope contendo as 6 (seis) propostas comerciais nos moldes dos itens 11.4.3, 11.4.2.2 e Anexo XV
e 1 (um) envelope contendo os documentos de pré-qualificação.

 

2. Como serão distribuídos as regiões para as propostas vencedoras de cada grupo? A maior
oferta do grupo terá prioridade de escolher a região primeira?

Resposta: A preferência para a escolha da Região seguirá à ordem de classificação da licitante
dentro do grupo por ela escolhido. Sim, a maior oferta do grupo terá prioridade de escolher a região
primeiro.

 

3. O Capital social ou patrimônio mínimo obrigatório de 10%, é calculado sobre qual valor?

Resposta: Somente as empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em
qualquer dos índices referidos no item 11.4.1.1.4.2, quando da habilitação, deverão comprovar, considerados
os riscos para a Administração, o capital social ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor
es�mado da contratação no Grupo disputado.

 

4. Empresas diferentes (personalidades jurídicas dis�ntas, não sendo matriz e filial), porém
com mesmo sócio administrador pode par�cipar?

Resposta: Em conformidade com despacho da Assessoria Jurídica (35275685) desta Secretaria
 o item 9.7.2 do edital é claro ao determinar: 

9.7. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente nesta licitação ou figurar nos contratos
dela decorrentes:

9.7.2. empresas coligadas ou cujos sócios, diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros
de conselho técnico, consul�vo, delibera�vo, ou administra�vo figurem, nessa qualidade, em outra empresa
funerária par�cipante deste certame;

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=41280853&id_procedimento_atual=41280691&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020103&infra_hash=1862575c2df7b679b61ad1c6607d3d664bd4680bd475c2864f4dc5b47840bdfb
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=41305222&id_procedimento_atual=41280691&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020103&infra_hash=c556269edd9684fb91793589ad23614220681963c738864ce62ba80f2c9ab362


Assim, s.m.j., entende-se que empresas diferentes (personalidades jurídicas dis�ntas) mas
com os mesmos sócios não podem par�cipar do certame licitatório. 

 

 

ALESSANDRA DIAS DA COSTA VARGAS

Presidente
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