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RDC ELETRÔNICO Nº 01/2022 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 03 

 

Santo André, 3 de outubro 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 

Bom dia, tudo bem? 
 
Peço por gentileza para uma explicação sobre como funciona o processo para participação da 
licitação que vai acontecer amanhã de manhã as 9:00 referente a obra na UFABC de sistema 
contra incêndio, pois nunca participamos de um processo desse e estamos meio perdidos sobre 
o funcionamento da licitação, você poderia por gentileza nos orientar sobre o procedimento? 
 
Desde já agradeço. 
 
Fico no aguardo. 
 
At.te 
  

RESPOSTA 

 

Em atenção ao terceiro pedido de esclarecimento apresentado para o RDC nº 01/2022, a 
Comissão Especial de Licitações esclarece que as regras para participar, bem como a dinâmica da 
sessão pública e regras para classificação e escolha da proposta mais vantajosa estão 
apresentadas no Edital de RDC Eletrônico nº 01/2022. 

A empresa interessada deverá acessar seu conteúdo, disponível na página eletrônica da UFABC 
(https://www.ufabc.edu.br/licitacoes/rdc-eletronico-01-2022) e no Portal de Compras do 
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Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br), fazendo uma leitura atenta e detalhada 
das condições. 

Caso exista alguma dúvida quanto ao sistema de compras do Governo Federal, os Senhores 
poderão consultar os Manuais e Tutoriais disponibilizados pelo Ministério da Economia, através 
do link https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/manuais/manual-
rdc/manual_rdc_eletronico_fornecedor-_vs_02-04022016.pdf 

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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