
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Presidência
O cio SEI-GDF Nº 2014/2018 - CODHAB/PRESI Brasília-DF, 07 de agosto de 2018

 Senhor Gerente Comercial,

Em atenção ao documento de nº (11059553),  pedido de impugnação apresentado pelaempresa ÁGIL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 72.619.976/0001-58, cujoobjeto trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonialdiurna mediante uso de arma não-letal, em atendimento à polí ca habitacional do Governo do DistritoFederal, Anexo I.d deste Edital.
Informamos que após análise do referido pedido, entendemos que não devem prosperar asalegações realizadas pela empresa,  uma vez que o Edital de Licitação do Pregão Eletrônico 019/2018CODHAB-DF, prevê no subitem 11.14 do Edital e no subitem 16.13, alínea "c" do Termo de Referência

(Anexo I do Edital):
11.14.  O  critério  para  repactuação,  quando  couber,  deverá  demonstrar  avariação  analí ca  dos  componentes  dos  custos  do  contrato,  devidamentejus ficada, admi da a adoção de índices específicos ou setoriais, que reflitam avariação dos insumos u lizados,  desde a data prevista para apresentação daproposta, até a data do adimplemento de cada parcela.
16.13. São também competências do Executor, dentre as outras já previstas e asem  vigor  na  legislação  vigente:  (...)   c)  analisar  res tuição  da  garan a  deexecução  à  futura  Contratada  após  finalização  do  contrato,  respeitando  osprazos previstos na legislação, ajustes e repactuações, observar data base dacategoria prevista na CCT, analisar o Acordo de Nível de Serviço com base nasinformações ob das mensalmente; (...)

Portanto, já está previsto no Edital PE 19/2018 o pleito da licitante, conforme informado
pela área demandante. Dessa forma, entendemos que não devem prosperar as alegações da empresa.

Esta Companhia permanece à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

GILSON PARANHOS
Diretor-Presidente

Ao Senhor
EDUARDO QUARESMA HAGE
Gerente Comercial
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SOF/NORTE Quadra 04 Conjunto D Lotes 07/10;
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Documento assinado eletronicamente por GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA -
Matr.0000659-9, Presidente, em 07/08/2018, às 16:45, 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= 11117026 código CRC= FC4FD0AC.
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