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PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS

Área de T.I
Questionamento 1: Impressoras: Para estrategicamente decidirmos sobre compra ou
locação, sobre a compra de insumos destes equipamento ( tinta/cartuchos) seria do
shopping?
Resposta: Os insumos para as impressoras previstas no PEP poderão ser fornecidos
pela Polícia Federal somente se os equipamentos ofertados utilizarem o mesmo modelo
de tonner das impressoras padrão PF. Caso o equipamento ofertado utilize um modelo
de tonner diferente das impressoras padrão PF, será necessário ofertar os insumos. Para
maiores detalhes do padrão de equipamentos utilizados pela PF poderá ser feito contato
direto com o servidor Aislan no telefone 41- 3251-7558.

Questionamento 2: Telefonia Fixa: Em edital vimos a necessidade de apenas 01 (uma)
linha, gostaria de saber se será necessário mais de uma linha interna ou uso de uma
central para que sejam colocados ramais internos para contato nas mesas junto aos
prestadores do PEP.
Resposta: Em relação a telefonia fixa, diferentemente do apontado no e-mail o edital
não prevê a instalação de "apenas 01 (uma) linha". Quanto a este quesito o edital é mais
amplo, cito:
".... 5.1.1 Considerando a necessidade de prover comunicação com outras unidades da
Polícia Federal, bem como com requerentes de passaporte, o contratado deverá fornecer
linha telefônica (ou ramal do tronco) com possibilidade de receber e realizar ligações
locais e interurbanas, para números fixos ou de celular, de todas as operadoras, sem
qualquer ônus ao contratante."
Observamos então que a quantidade de linhas telefônicas não foi estabelecido em edital,
pois esta quantidade dependerá da solução de tecnologia que a Diretoria irá adotar.
Para efeitos de planejamento, pode-se considerar um mínimo de 01 (uma) linha e o
máximo de 05 (cinco) linhas.
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Área RH (Recursos Humanos)
Questionamento 3: Qual seria o horário previsto para funcionamento do PEP no
Shopping?
Resposta: O horário previsto para funcionamento do PEP no shopping é das 8 às 17
horas.

Área Administrativa/Comercial
Questionamento 4: Existe algum modelo padrão a ser preenchido para envio da
proposta, da declaração de aceitação e conhecimento do edital, etc., ou devemos apenas
seguir as orientações constantes no parágrafo 3 do edital?
Resposta: Não foi estabelecido modelo padrão de proposta, devendo ser seguida as
orientações do Edital e do Projeto Básico.

Questionamento 5:
Os documentos que comprovam a regularidade da empresa que
participará do certame, como por exemplo: CNDs federal, estadual, municipal, etc.,
deverão ser apresentados junto com a proposta no mesmo envelope lacrado ou deverão
ser apresentados apenas após a abertura/classificação das propostas?
Resposta: As certidões serão verificadas quando da eventual assinatura do contrato.
Questionamento 6: Para efeito de classificação da proposta, no anexo I (Projeto
Básico), parágrafo 6, item 6.2 e 6.3, que tratam da pontuação, mais especificamente a
chamada “P3”, trata do tempo de gratuidade do estacionamento para os usuários. A
pergunta é se a gratuidade (seja qual for em minutos) é obrigatória, ou o shopping pode
considerar como zero, para efeito de cálculo da pontuação?
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Resposta: Para qualquer dos quesitos poderá haver oferta "zero", sendo que a
pontuação final será obtida somando-se as notas dos quesitos, e servirá para definição
da ordem de classificação das propostas.

Questionamento 7: O responsável legal da empresa, que figura em seu contrato
social e que assinará a proposta e contrato, pode eleger um ou mais procuradores para
participar e tocar o processo após a assinatura do contrato, no que tange aos devidos
alinhamentos, definição de prazos, apresentação de projetos, etc.?
Resposta: Sim, o representante da legal poderá indicar quantos procuradores entender
necessário.

