ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Comissão Permanente de Licitação
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 1
Processo: TC-4113/2020
Modalidade: Concorrência Pública n° 01/2021
Objeto: Serviços de gerenciamento técnico operacional e produção (TV/Rádio),
(TV/Rádio) conforme
especificações constantes no Edital e seus anexos.
I DO RECEBIMENTO DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
A Comissão Especial de Licitação - CPL recebeu, através do e-mail: clipproducoes@yahoo.com.br,
clipproducoes@yahoo.com.br
pedido de esclarecimento ao Edital da Concorrência Pública nº 01/2021, no dia 188 de abril de 2021.
II JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
IDADE
O pedido de esclarecimento
to que originou este expediente foi encaminhado ao e-mail
e
da Comissão
Permanente de Licitação deste Tribunal de Contas, no dia 18.04.2021, às 14h111min, com a sessão
marcada para o dia 28.04.2021.. Diante da tempestividade aco
acolho o referido pedido,
pedido razão pela qual
passamos à análise.
III DA ANÁLISE
Os questionamentos suscitados pelo licitante e as correspondentes respostas são ass seguintes:
Questionamento 1 – O item 6 do Edital, trata da representação e do credenciamento. No subitem
6.1.1, fala da apresentação de PROCURAÇÃO, que deverá ser pública ou particular. O anexo 02 do
Edital trás o modelo da CARTA DE CREDENCIAMENTO com os mesmos poderes de uma
procuração.
PERGUNTA: A carta de credenciamento substitui a procuração?
Resposta 1 - Não
Questionamento 2 – O subitem 8.21, “d”, trata de apresentação de declaração (anexo 6 do Edital).
PERGUNTA: Esta declaração deverá ser entregue junto com o credenciamento?
Resposta 2 - Não
Questionamento 3 – O subitem 12.1.2.2 do Termo de Referência, trata da comprovação do
patrimônio líquido não inferir a 10% do valor estimado da contratação, quando qualquer dos índices
liquidez geral, liquidez corrente e solvência geral, for igual ou inferior a 1.
PERGUNTA: O balanço patrimonial do ex
exercício
ercício 2019, confeccionado e registrado no ano de 2020,
tem validade do SICAF até 31/05/2021 e pelo SPEED até 31/04/2021, poderá ser usado os dados
desse balanço patrimonial?
Resposta 3 – Sim, pois o certame se dará no dia 08/04/2021, portanto o balanço patrimonial estará
validado.
Questionamento 4 – O subitem 12.3 do Termo de Referência, trata da apresentação de documentação
complementar.
PERGUNTA: Os itens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.4 citados no item 12.4 e 12.4.1 correspondem aos itens
12.3.1, 12.3.2, 12.3.3 e 12.3.4?
Resposta 4 – Sim, os itens 9.3.1 a 9.3.4 correspondem efetivamente aos itens 12.3.1 a 12.3.4.
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Questionamento 5 – O item 22 do Termo de Referência trata do orçamento estimado.
1: Os custos de implantação do programa, que trata de mão de obra, ela será dedicada, ou seja, tem
que cumprir carga horária normativa?
2: Os valores constantes da planilha item 1, referente aos profissionais, os valores ali constantes,
são vencimentos básicos ou já estão incluídos os encargos?
3: O item 3 – custo
sto de equipamentos, não ficou claro se a empresa contratada fará a locação dos
equipamentos relacionados, ou seja, a relação de equipamentos é para locação?
4: O item 3 – custo de equipamentos, nos itens MOBÍLIA PARA EQUIPAMENTOS, CABOS e
CONECTORES não está
stá clara a forma de cálculos dos mesmos. Pedimos esclarecer como calcular
este item.
5: Ao final do preenchimento de todas as planilhas de custos, soma-se
se e divide por 12, que seria a
quantidade de meses contratado?
Resposta 5 – As respostas do questiona
questionamento 5 são as seguintes:
1: sim. conforme edital.
2: Estão incluídos básicos/encargos.
3: Os equipamentos são todos da contratada como informa o edital.
4: Depende da forma de implantação e tecnologia envolvida.
5: Sim, com base anual do projeto básico.
IV DECISÃO
Tendo em vista as manifestações
ões desta CPL e da Diretoria de Comunicação,
Comunicação responsável pela
elaboração do Projeto Básico,, essa é a resposta para o pedido de esclarecimento nº 1, referente a
Concorrência Pública n.º 01/2021.
/2021.
Salientamos que o pedido
ido de esclarecimento, com a respectiva resposta, encontra
encontra-se disponibilizado
no site do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, link licitações.
Maceió/AL, 22 de abril de 2021.
Cláudio Correia
Presidente da Comissão Especial de Licitação
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