Fundamentação Legal
Consta a lei 8.666/93? É necessário constar?

6.7 Encerrada a etapa de lances, como condição prévia ao exame da documentação
de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o
pregoeiro designado pela UFPE para a condução do pregão verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante consulta aos cadastros a serem indicados no edital
licitatório, conforme recomendação do Tribunal de Contas da União (Acórdão
n.º 1.793/2011 – Plenário).
Será preciso especificar “nos âmbitos Federal, Estaduais e Municipais”? remete
ao item 6.9.7 (i. e ii.)
6.9.3.1. Faculta-se ao licitante realizar vistoria prévia, através de representante
identificado, ao local dos serviços, em dias e horários a serem
estabelecidos no Termo de Referência, até o segundo dia útil anterior à
abertura da licitação, agendando-a previamente com a Superintendência de
Segurança Institucional da UFPE, por meio de contatos (e-mail e telefone
institucional) a serem indicados no Termo de Referência.
Constará que, caso não seja realizada a vista prévia, o Licitante declara-se
conhecedor do local?
11.2. Analisando a Decisão 393/94 do Plenário do TCU, pode-se compreender em
raciocínio de contraposição que se “onde o objeto for de natureza divisível, sem
prejuízo do conjunto ou complexo [...] é obrigatória a admissão da adjudicação por
itens e não pelo preço global” e, portanto, onde essa divisão causa grave prejuízo para
a funcionalidade da solução, deva-se admitir portanto o não parcelamento na licitação.
E esse vem a ser o caso da atividade de segurança, a qual exige unidade de comando e
forte integração entre aqueles que gerenciam e aqueles que operacionalizam o
serviço. Não sendo salutar, nem viável e imprudente que empresas diferentes
executem partes, rompendo com integralidade do serviço a ser contratado.
Há de se acrescentar que o contrato terá um único Gestor, como justificativa para
lote único?

