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ASSUNTO: RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO (35755577)

 

Em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado 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 o esclarecimento que segue abaixo:

 

1. Nesse sen�do, importa observar a disparidade entre os disposi�vos que tratam do
esclarecimento de dúvidas e informações para o presente edital, item 5.2. e item 16.1., possibilitando
evidente confusão e eventual prejuízo no momento no qual licitantes e interessados busquem
esclarecimentos perante essa respeitável comissão.

Resposta: Informo que dúvidas rela�vas ao certame conforme item 5.2 são aquelas
informações rela�vas a prazos, horários, local ou qualquer outra rela�va ao certame em sen�do amplo,
conforme dúvida n° 2 formulada por Vossa Senhoria. Ques�onamentos e impugnações rela�vas ao edital e
seus itens devem ser protocoladas conforme item 16 (tópico específico de esclarecimentos e impugnações).

 

2. Ainda, respeitável presidente, carece de esclarecimento a contagem de prazo em relação
ao referido certame pois o "feriado" de carnaval antecedente a abertura dos envelopes tende a causar
dúvida e prejuizo aos licitantes/interessados.

Resposta: Informo que o prazo final para ques�onamentos e impugnações - 18/02/2020. Prazo
final para a resposta - 21/02/2020. Dias 24/02, 25/02 e 26/02/2020 são considerados pontos faculta�vos
conforme Decreto n° 40.440/2020, de 04/02/2020. 

 

3. Outrossim, há ainda possível confusão nos itens que tratam da qualificação econômico-
financeira, item 11.4.1.1.4.2. e item 11.4.1.1.4.2.1., quando da exigência de comprovar o capital social ou
patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor es�mado da contratação no Grupo/Região e o
que o presente edital considera "boa situação financeira".

Resposta: Item 11.4.1.1.4.2 - índices cujos resultados deverão ser superiores a 1 (um). Item
11.4.1.1.4.2.1 - empresas que apresentaram resultados iguais ou inferiores a 1 (um). Desta forma, o edital
será alterado nesse ponto.

 

ALESSANDRA DIAS DA COSTA VARGAS

PRESIDENTE

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA DIAS DA COSTA VARGAS -

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=41845841&id_procedimento_atual=41845678&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110020103&infra_hash=d93cee854ed85bf549465e7d0febf800acfa3cdbf69ec259a46746d690dcda9c


Matr.0244533-6, Presidente da Comissão Especial de Licitação para Permissão de Serviços
Funerários, em 19/02/2020, às 16:07, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 35923549 código CRC= 411EA35C.
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