
 
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO DLO.00040.2020 

ESCLARECIMENTO 1 

 

EMBRASIL SEGURANÇA E SERVIÇOS 

 

a. Qual a CCT utilizada para balizar a composição do preço? 
Resp. CEPEL: Conforme cláusulas Quinta e Sexta da minuta do contrato, o prazo 
de execução é de seis meses e os valores serão fixos, não cabe reajuste. Dessa 
forma, indefere a CCT a que a licitante está vinculada. 
 
b. Somente para fins de clareza, a presente licitação  é com a instalação dos 
equipamentos? Tem infraestrutura necessária nesta instalação ? ou é entrega 
única, apenas a venda dos equipamentos ? 
Resp. CEPEL: Conforme o item 1.3 do Termo de Referência anexado ao processo: 
"Os serviços gerais contemplam a elaboração do projeto executivo e a instalação, 
obras e serviços de engenharia, configuração, adaptação e integração, 
treinamentos relativos aos equipamentos e software, dentre outros relacionados no 
Projeto Básico, anexo I, deste Termo de Referência." 
As infraestruturas necessárias e existentes encontram-se no Projeto Básico." 
 
c. Em vista da pandemia, os senhores podem disponibilizar a planta baixa com 
as janelas e  portas, para fazermos o mapeamento da solução necessária? 
Evitando custos e risco desnecessários para as  licitantes 
Resp. CEPEL: Pedimos a gentileza de verificar o Projeto Básico. 
 
d. A central de monitoramento é do contratante? 
Resp. CEPEL: O sistema é próprio, operado por um prestador de serviço. 
 
e. Qual é o nome da atual empresa executora deste contrato? 
Resp. CEPEL: Atualmente, o CFTV do CEPEL é de gestão própria. 
 
f. Não seria necessário exigir a documentação da Policia federal por se tratar 
de uma solução que servirá para resguardar o patrimônio? 
Resp. CEPEL: Não aplicável. 
 
COMPLEMENTO:  

Cumpre esclarecer que o CEPEL, embora parte integrante do Grupo Eletrobrás possui 
natureza jurídica distinta e se enquadra como sociedade civil sem fins lucrativos, portanto, 
uma associação de natureza privada e não integrante da Administração Pública. Desta 
forma, por uma questão de governança corporativa da Eletrobras e tendo como fundamento 
os princípios basilares da Administração Pública, utiliza o Regulamento de Licitações e 
Contratos do CEPEL no que tange às licitações e aos contratos, por não ser destinatário da 
Lei nº 13.303/2016 (8.666/93). 
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