MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-reitoria de Administração
Comissão Especial de Licitações

RDC ELETRÔNICO Nº 01/2022
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01
Santo André, 23 de setembro de 2022.
Processo: 23006.013645/2022-71
Trata o presente processo de contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de obras de adequações e complementações dos Sistemas de Proteção e Combate a Incêndios
(SPCI) do campus Santo André da Fundação Universidade Federal do ABC – UFABC, para o qual
foi publicado o Edital de RDC Eletrônico nº 01/2022.
QUESTIONAMENTO
Prezados,
Gostaríamos de mais informações referente ao escopo de serviço de adequações e
complementações dos sistemas de proteção e combate a incêndios (SPCI) do campus Santo
André – SP e especificações técnicas para podermos da sequência nos preenchimentos de
planilhas.
Queríamos mais informações referente ao cadastro para participação do processo de Licitação,
percebemos que tem que ter cadastro, favor nos encaminhar o passo a passo do cadastro.
Diretrizes para participação do Processo Licitatório:
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Administração
Comissão Especial de Licitações
EDITAL DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO Nº. 001/2022
Processo 23006.013645/2022-71
Sds,
Avenida dos Estados, 5001 ·Bloco A · Torre 1 · 2º andar · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7536
cel@ufabc.edu.br

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-reitoria de Administração
Comissão Especial de Licitações

RESPOSTA
Em atenção ao primeiro pedido de esclarecimento apresentado para o RDC nº 01/2022, a
Comissão Especial de Licitações esclarece que para participar da licitação, a ser realizada no
formato eletrônico no Portal de Compras do Governo Federal, a empresa interessada deverá
possuir certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil,
e estar credenciada junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
Para cadastramento junto ao SICAF, a empresa interessada deverá consultar os Manuais e
Tutoriais
disponibilizados
pelo
Ministério
da
Economia,
através
do
link
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/manuais.
Com relação à solicitação de mais informações sobre o escopo da contratação, para melhor
atendermos precisamos que o interessado faça a leitura integral do Edital e anexos do RDC
01/2022, disponível em https://www.ufabc.edu.br/licitacoes/rdc-eletronico-01-2022.
Após leitura, as dúvidas pontuais devem ser encaminhadas a esta Comissão Especial de Licitação
para esclarecimento.
Ressaltamos ainda, a importância de ler atenta e detalhadamente o Edital, seus anexos e os
eventuais pedidos de esclarecimentos e impugnações, disponibilizados na página da UFABC
(https://www.ufabc.edu.br/licitacoes/rdc-eletronico-01-2022) e no Portal de Compras do
Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br).
Atenciosamente,
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