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COMPANHIA OE PlANEJAMENTO 00 OISTRITO fEOERAl GDF
Prezada Senhora,

Vânia Gomes de Oliveira

BSB Administradora de Ativos S/A

SIA Trecho I, Lotes 1665/1675, CEP: 71.200-030.

(Ref. Edital de Pregão Presencial nO.03/2013).

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

(Referente ao Edital de Pregão Presencial nO.03/2013 processo nO121.000.285/2012 da CODEPLAN).

Inicialmente trata-se de Pedido de Esclarecimento formulado por Vossa Senhoria

tempestivamente em nome da empresa BSB Administradora de Ativos S/A conheço do pedido

formulado pela interessada, acerca do Edital de Licitação Pregão Presencial nO03/2013.

Assim, visando atendimento ao pleito, a área técnica da CODEPLAN, instada a manifestar

sobre o tema assim pronunciou:

"Em resposta ao questionamento da Empresa BSB ATIVOS - ADMINISTRADORA DE ATIVOS

S/A, apresentado ao Sr. Pregoeiro para a sessão pública do Pregão Presencial n° 03/20i3 da

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DiSTRITO FEDERAL - CODEPLAN, sobre a página

55, item 10, que faz referência ao "Plano de Contingência", onde ficou registrada a dúvida

sobre qual empresa terá a responsabilidade de estruturar o espaço flsico que receberá as

Posições de Atendimento (PA 's) de Contingência, informamos que:

~ O espaço fisico que deverá receber as Posições de Atendimento (PA 's) de contingência

ficará a cargo e responsabilidade da Contratada;

~ Da mesma forma que o site normal, o site de contingência disponibilizado pela

Contratada deverá ter os dados e as informações hospedadas no Centro de dados da

SUTIC/SEPLAN/CODEPLAN. "

Por fim, acolho a manifestação da área técnica e ratifico a data inicial de abertura do certame

na forma publicada para o dia 14/03/2013 às 10hOOmin, mantendo na íntegra o Edital de Licitação Pregão

Presencia I nO 02/2013, à BSB Administradora de Ativos S/A, para ciência e conhecimento, ficando

intimada para em querendo comparecer junto a este Pregoeiro para retirada de uma via a quem de direito.

Documento disponível no site www.codeplan.df.qov.br(licitacões. Sem mais para o momento.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade."


