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RDC ELETRÔNICO Nº 02/2017 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 03 

 

Santo André, 17 de outubro de 2017. 

 

Processo: 23006.000664/2017-71 

 

Trata-se o presente processo da contratação de empresa especializada para 

fornecimento e instalação do sistema de ar condicionado complementar para o campus Santo André 

da Fundação Universidade Federal do ABC - UFABC. 

 

QUESTIONAMENTO 

Boa tarde Comissão Especial, 

Olhando o edital RDC 02_2017 surgiram algumas duvidas referente a entrega das propostas técnica 

e comerciais no site do compras net. No edital não menciona o credenciamento no SICAF, é 

necessário ser cadastrado no Sicaf para essa concorrência? Nossa empresa não é micro empresa ou 

empresa de pequeno porte, e normalmente não participamos de muitas licitações por isso a duvida 

sobre o credenciamento e pagamento da GRO R$998,00. Os documentos que são exigidos para 

credenciamento nos temos todos validos e atualizados. 

Atenciosamente, 

 

RESPOSTA 

Em atenção ao terceiro pedido de esclarecimento apresentado para o RDC nº 02/2017, esclarecemos 

que, conforme item 9 e subitens do presente edital, a habilitação das empresas participantes poderá 

ser comprovada, no que couber, com a consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 

– SICAF. Na hipótese de a empresa analisada não ser cadastrada junto ao SICAF, deverá apresentar 

os documentos de habilitação para comprovação. 

Ressaltamos, contudo, que conforme subitens 2.1 e 2.1.1, a presente contratação será realizada 

através de licitação na modalidade Regime Diferenciado de Contratações Pública – RDC, em sua 

forma eletrônica, sendo a sessão pública executada e acompanhada pelo Portal de Compras 

Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br) na rede mundial de computadores 

(internet). 

Conforme subitem 5.4 do presente Edital, a participação no RDC Eletrônico ocorrerá mediante 

utilização de chave de identificação e de senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento 

da proposta de preço no Valor Total do Item.  

Conforme subitem 5.4.1, maiores informações e orientações quanto aos procedimentos para 

cadastro e participação nas licitações de modalidade Regime Diferenciado de Contratações Públicas 

(RDC) podem ser consultados através do Portal de Compras Governamentais 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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(www.comprasgovernamentais.gov.br) ou em contato com a Central de Atendimento do SERPRO, 

através do telefone 0800-978-2329. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Portaria UFABC nº324, de 18 de setembro de 2017,  

publicada no Diário Oficial da União de 19/09/2017 
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