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Comissão Permanente de Licitação CPL / ESMPU - Re: Enc.: Pregão 16/2019
De:

Comissão Permanente de Licitação CPL / ESMPU

Para:

contato@cursoseducar.com.br

Data:

02/12/2019 14:22

Assunto: Re: Enc.: Pregão 16/2019

Prezados,
Encaminha-se resposta ao questionamento.
Atenciosamente,

Do item 10. DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1 Do Local, horário e forma de execução dos serviços
10.1.1 A CONTRATADA deverá manter de forma permanente em
Brasília, à disposição da ESMPU, de segunda a sexta-feira, durante o
horário das 8 às 18 horas, representante, equipe técnica, equipamentos e
estrutura que cumpra às exigências previstas neste termo, em estúdio
localizado a uma distância máxima de até 20 (vinte) quilômetros da
ESMPU.
Parágrafo único. A CONTRATADA deverá apresentar o local de sua sede
até o prazo máximo de 30 dias, após a assinatura do contrato.
10.1.2 Caberá a CONTRATANTE a responsabilidade das despesas de
deslocamento e diárias (hospedagem e alimentação), dos docentes para
gravação das videoaulas, referentes ao objeto desse instrumento.
10.1.2.1 Tal exigência se mostra necessária para que a execução dos
serviços se realizem em local de fácil acesso à sede da CONTRATADA
(Brasília/DF), de modo a permitir o acompanhamento da prestação dos
serviços e facilitar a gestão e fiscalização do contrato. Ademais, tendo em
vista que a ESMPU arca com todos os custos de deslocamento dos seus
docentes (membros e servidores do MPU lotados em todo o território
nacional), é conveniente que as atividades sejam estrategicamente
concentradas na região central de Brasília a fim de mitigar os custos
operacionais com a locomoção urbana desses docentes. Por fim, a
proximidade com a sede facilita eventuais ações de suportes logísticos pela
ESMPU aos docentes.

A priori o princípio da impessoalidade está sendo atendido, uma vez que abrimos o
certame licitatório a fim de garantir a participação de todos os interessados a demanda
de contratação de empresa especializada para gravação de videoaulas para esta ESMPU.
Ademais, em 2017 foi contratada uma empresa em unidade fora de Brasília, localizada
no Rio de Janeiro, no dia 25/07/2017, foi celebrado o CONTRATO Nº 12/2017 da
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ESMPU com a empresa Ney Pereira Comunicações para realizar um projeto piloto do
novo curso EAD e avaliar a aprovação desse novo modelo.
Apesar do cumprimento do contrato, tornou-se inviável a contratação da empresa Ney
Comunicações para realização dos 42 (quarenta e dois) cursos de aperfeiçoamento e 30
(trinta) disciplinas de pós-graduação planejadas para o Plano de Atividades de 2018
pelos seguintes motivos:
l

Dificuldade de logística: o home estúdio da empresa é no Rio de Janeiro em local
de difícil acesso, distante dos aeroportos e de hotéis, além de não possuir comércio
próximo para refeições.

Ressaltamos, que tal exigência faz-se necessária uma vez que a ESMPU que paga o
custeio de deslocamento dos seus docentes. Não se trata portanto de ferir a
impessoalidade e sim de assegurar a econominidade, a razobilidade e proporcionalidade
da execução contratual.
É conveniente que as atividades sejam estrategicamente concentradas na região central
de Brasília a fim de mitigar os custos operacionais com a locomoção urbana desses
docentes. Por fim, a proximidade com a sede facilita eventuais ações de suportes
logísticos pela ESMPU aos docentes.

Flávia Tegoshi
Presidente da CPL
Pregoeira da Escola Superior do MPU
SGAS Av. L2 Sul, Qd. 604 l 23
Fone 3313-5311
Brasília - DF
CEP: 70200-640

>>> "Cursos Educar" <contato@cursoseducar.com.br> 27/11/2019 23:57 >>>

Prezado Pregoeiro – Licitação 16/2019,
Encaminho, Tempestivamente, em anexo, possibiliade de alteração do edital, sem a
necessidade de prorrogação da data do mesmo, caso seja possível.
Obs.: Favor acusar recebimento
Att,

file:///C:/Users/flaviategoshi/AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5DE51E38esmpu_do...

02/12/2019

Page 3 of 3

Prof. Fábio Figueirôa - CEO Instituto Educar
Mestre em Educação
Graduado em Comunicação Social
www.institutoeducar.net
www.canaldosconcurseiros.com.br
(79) 3044 8982
(79) 98102 0909
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Esclarecimento 02/12/2019 14:52:40
Do item 10. DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 10.1 Do Local, horário e forma de execução dos serviços
10.1.1 A CONTRATADA deverá manter de forma permanente em Brasília, à disposição da ESMPU, de segunda a sexta-feira,
durante o horário das 8 às 18 horas, representante, equipe técnica, equipamentos e estrutura que cumpra às exigências
previstas neste termo, em estúdio localizado a uma distância máxima de até 20 (vinte) quilômetros da ESMPU. Parágrafo
único. A CONTRATADA deverá apresentar o local de sua sede até o prazo máximo de 30 dias, após a assinatura do contrato.
10.1.2 Caberá a CONTRATANTE a responsabilidade das despesas de deslocamento e diárias (hospedagem e alimentação),
dos docentes para gravação das videoaulas, referentes ao objeto desse instrumento. 10.1.2.1 Tal exigência se mostra
necessária para que a execução dos serviços se realizem em local de fácil acesso à sede da CONTRATADA (Brasília/DF), de
modo a permitir o acompanhamento da prestação dos serviços e facilitar a gestão e fiscalização do contrato. Ademais,
tendo em vista que a ESMPU arca com todos os custos de deslocamento dos seus docentes (membros e servidores do MPU
lotados em todo o território nacional), é conveniente que as atividades sejam estrategicamente concentradas na região
central de Brasília a fim de mitigar os custos operacionais com a locomoção urbana desses docentes. Por fim, a proximidade
com a sede facilita eventuais ações de suportes logísticos pela ESMPU aos docentes. A priori o princípio da impessoalidade
está sendo atendido, uma vez que abrimos o certame licitatório a fim de garantir a participação de todos os interessados a
demanda de contratação de empresa especializada para gravação de videoaulas para esta ESMPU. Ademais, em 2017 foi
contratada uma empresa em unidade fora de Brasília, localizada no Rio de Janeiro, no dia 25/07/2017, foi celebrado o
CONTRATO Nº 12/2017 da ESMPU com a empresa Ney Pereira Comunicações para realizar um projeto piloto do novo curso
EAD e avaliar a aprovação desse novo modelo. Apesar do cumprimento do contrato, tornou-se inviável a contratação da
empresa Ney Comunicações para realização dos 42 (quarenta e dois) cursos de aperfeiçoamento e 30 (trinta) disciplinas de
pós-graduação planejadas para o Plano de Atividades de 2018 pelos seguintes motivos: l Dificuldade de logística: o home
estúdio da empresa é no Rio de Janeiro em local de difícil acesso, distante dos aeroportos e de hotéis, além de não possuir
comércio próximo para refeições. Ressaltamos, que tal exigência faz-se necessária uma vez que a ESMPU que paga o
custeio de deslocamento dos seus docentes. Não se trata portanto de ferir a impessoalidade e sim de assegurar a
econominidade, a razobilidade e proporcionalidade da execução contratual. É conveniente que as atividades sejam
estrategicamente concentradas na região central de Brasília a fim de mitigar os custos operacionais com a locomoção
urbana desses docentes. Por fim, a proximidade com a sede facilita eventuais ações de suportes logísticos pela ESMPU aos
docentes.
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