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RDC ELETRÔNICO Nº 02/2016 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01 

 

Santo André, 17 de junho de 2016. 

 

Processo: 23006.001297/2015-61  

 

Trata-se o presente processo da contratação de empresa para a prestação de 

serviços preliminares, elaboração de projeto básico e projeto executivo, com a obrigação de 

transferência dos direitos autorais e patrimoniais a eles relativos, necessários à adequação do 

sistema de capelas dos laboratórios do Bloco Delta para o Campus São Bernardo do Campo da 

Fundação Universidade Federal do ABC – UFABC, para o qual foi  publicado o Edital RDC 

Eletrônico 02/2016. 

 

QUESTIONAMENTO 

A COMISSAO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

 Venho por meio deste solicitar informações de quais documentos exatos devem 

ser anexados no portal www.comprasgovernamentais.gov.br ao se inserir os valores propostos, 

visto o Edital mencionar a entrega de documentos propostas Técnico e Comercial na 

modalidade envelope (pagina 09 item 06.01 e pagina 23 item 13.1).  

A disposição e no aguardo 

 

RESPOSTA 

Em atenção ao primeiro pedido de esclarecimento apresentado para o RDC nº 

02/2016 e considerando que referida licitação tem como critério de julgamento “Técnica e 

Preço”, as empresas interessadas em participar do certame devem cadastrar no Portal de 

Compras Governamentais, conforme subitem 5.4, a Proposta de Preços e Proposta Técnica. 

Para proposta de preço, deve informar o valor TOTAL do item, em campo 

próprio do sistema. Já para Proposta Técnica, deve anexar ao Comprasnet os documentos 

relacionados no item 6 e subitens do Edital. 

Após o encerramento da fase competitiva (lances), as Propostas de Preços serão 

analisadas de acordo com o item 9 e subitens do Edital. Já as Propostas Técnicas, cujos 

documentos já estarão disponibilizados no Comprasnet, serão analisadas conforme previsto no 

item 10 e subitens do Edital. Após ponderação das notas técnicas e de preço será exigido da 

empresa melhor classificada que apresente a Proposta de Preços detalhada, conforme exigido 
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no item 7 e subitens do Edital, e os documentos de Habilitação relacionados no item 13 e 

subitens do instrumento convocatório. 

Com base no acima exposto, reforçamos que quando do cadastro da Proposta 

junto ao Portal de Compras Governamentais, a empresa interessada na licitação deve informar 

o valor total de sua proposta e incluir ao sistema os documentos que tratam da Proposta 

Técnica, relacionados no item 6 e subitens do Edital. 

  Atenciosamente, 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Portaria UFABC nº. 124, publicada no DOU de 29/04/2016 

 


