
IWf@~l
À
COMPANHIA DE PLANEJAMENO DE DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN
GERÊNCUA DE APOIO ADMINISTRATIVO
SAM PROJEÇÃO "H" 2° ANDAR, SALA 209.
AlC: S.R. (a) Pregoeiro (a) do Pregão Eletrônico nO06/2013

Ref.: Solicitação de esclarecimento - Pregão Eletrônico n? 06/2013.

Senhor (a) Pregoeiro (a),

BRASFORT ADMINSTRAÇÃO E SERViÇOS LTOA., inscrita no
CNPJ sob o n? 36.770.857/0001-38 com fulcro no item 18.11 do edital em epígrafe,
vem, mui respeitosamente solicitar os esclarecimentos que seguem:

1. Consta na alínea "i" das "DAS OBRIGAÇÕES E
RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA" previsão de fornecimento de PLANO DE
SAÚDE aos empregados. Dessa forma indagamos: o plano de saúde terá a
participação dos empregados? Qual deverá ser a cobertura territorial do plano? Qual é
a exigência mínima de cobertura do plano de saúde, plano só ambulatorial ou deverá
contemplar emergencial? Tem algum valor máximo do prêmio ou poderá ser o valor
que a empresa contrata?

2. Visando atender a alínea "b" do item 7.5.1, do edital em
epigrafe, que versa sobre habilitação no que tange à qualificação econômica -
financeira. Há na alínea indicada previsão para apresentação do Balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis do último exercício social já exigível e apresentado na forma
da lei. Tendo em vista a finalização do exercício social de 2012 é a validade do
exercício de 2011, este último, exigível na forma da lei, pergunta-se, para atender o
disposto na alínea em comento o balanço de 2011 é o único documento capaz de
cumprir a exigência ou o balanço de 2012 esta apto a suprir tal requisição?

No aguardo.

Companhia~mento do DistritoFederal
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Atenciosamente.

Brasília-DF, 15 de abril de 2013.
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'-- ....Jiafael E!i~ieira Marins
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DINÂMICA
SERViÇOS

Brasília/DF, 15 de abril de 2013

À

CODEPLAN - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Ref.: Pregão Presencial nQ 06/2013

Processo nQ 121.000.019/2013

"

Prezado Sr. Pregoeiro,

DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERViÇOS E OBRAS LTDA., interessada em participar da licitação
em referência, vem à V.Sa. solicitar os seguintes esclarecimentos:

1. A planilha de custos modelo - Anexo IV do Termo de Referência, está em desacordo
com a Portaria MPOG/SLTI Nº 07 de 09 de março 2011, visto que não contém todas
as incidências necessárias para os encargos sociais. Devemos seguir a planilha do
edital?

A solicitação se faz necessária para que possamos atender o edital em sua íntegra.

Atenciosamente,
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Â A ADMI ~ SERViÇOS E OBRAS LTDA.

Luiz Cláudio La Rocca de Freitas
. Diretor de Novos Negócios
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