PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01
PREGÃO Nº 33/2021

De : Zuleide Amaral <zuleideamaral@dinamicafacility.com.br>
Assunto : PREGÃO ELETRÔNICO nº 33/2021 Processo nº 3685/2021
Para : pregao eletronico <pregao.eletronico@trt1.jus.br>
PREGÃO ELETRÔNICO nº 33/2021 Processo nº 3685/2021
qui, 19 de ago de 2021

“Prezado (a), bom dia!

Sabe-se que qualquer cidadão/licitante poderá requerer esclarecimentos e/ou
apresentar impugnação referente a procedimentos licitatórios. Solicitado pedido de
esclarecimentos, é obrigatório que o pregoeiro apresente resposta em até 3 (três) dias úteis,
conforme disposto no artigo 23, §1º do Decreto nº 10.024/2019, no artigo 164, parágrafo único
da Lei nº 4.133/21 (Nova Lei de Licitações) e artigo 40, inciso VII da Lei nº 8.666/93.
Desta forma, questiona-se:
(I) A prestação dos serviços terceirizados ora licitados já se encontram em execução ou serão
iniciados com a nova contratação decorrente deste certame?
(II) Caso os serviços estejam em execução, pleiteia-se pela divulgação do nome da atual
prestadora de serviço. O referido requerimento justifica-se pela previsão contida na
Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria relativa ao Incentivo à Continuidade.
Qualquer dúvida, estou à disposição!
Atenciosamente,

Zuleide L. do Amaral
Depto. Comercial”

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01
PREGÃO Nº 33/2021

Em atenção ao pedido de esclarecimento, reportamo-nos à manifestação da unidade
técnica, nos seguintes termos:

“Em resposta aos pedidos de esclarecimentos apresentados, informo que:
(I) O objeto da presente licitação contempla a realização de vigilância
eletrônica através de CFTV e alarmes. Trata-se de contratação inédita neste TRT da
1ª Região, logo o sistema formatado no Termo de Referência terá sua execução
inicializada após a finalização deste procedimento licitatório.
(II) Atualmente, a vigilância eletrônica neste Regional é executada através do
sistema de alarmes, cuja contratada é a empresa C. H. NIGRIS TELLER COMÉRCIO
E CONSTRUÇÃO - EIRELI (CNPJ: 13.753.668/0001-51).
Atenciosamente,
Rafael Lopes Pires
Divisão de Apoio Administrativo e Gestão de Contratos - DAGCO”

Em 19 de agosto de 2021.

(assinado digitalmente)
Erika Melo Pereira Barrios
Coordenadora da CPL

