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RDC ELETRÔNICO Nº 01/2020 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 02 

 

Santo André, 06 de outubro de 2020. 

 

Processo: 23006.001380/2019-63 

 

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

civil para execução de serviços de adequação e infraestrutura para laboratório de pesquisa no 

Bloco L do Campus Santo André da Fundação Universidade Federal do ABC - UFABC. 

 

QUESTIONAMENTO 

Prezada Comissão de Licitação, 

A XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX, vem por meio 

desta solicitar esclarecimento referente ao RDC nº 001/2020 - Processo nº 23006.001380/2019-63, 

conforme segue: 

A planilha  Anexo VIII Modelo Planilha de Preços, encontra-se bloqueada, e os itens 9.3.1 e 13.1 

estão com as formulas erradas. 

Como deverá ser feita essa correção? Se será disponibilizado uma nova planilha? 

Obrigada 

Atenciosamente  

 

RESPOSTA 

Em atenção ao segundo pedido de esclarecimento apresentado para o RDC nº 01/2020, a 

Comissão Especial de Licitações transcreve abaixo a resposta apresentada pela área técnica 

demandante – Superintendência de Obra: 

“Prezados, boa tarde! 

Realmente é pertinente o relato da empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, no qual o 

item 9.3.1 da planilha Anexo VIII Modelo Planilha de Preços, encontra-se com a 

fórmula equivocada. Quanto ao item 13.1 não há erro na fórmula, uma vez que esse item 

é uma porcentagem em relação aos demais itens. Como havia um erro no 9.3.1, 

automaticamente o item 13.1 também ficava incorreto. 

Importante destacar que esse erro não ocorre no Anexo IX - Planilha de Preços, não 

alterando seu valor e o valor referência da licitação.   

Tendo em vista que as planilhas serão republicadas, fizemos uma alteração no modelo da 

planilha Anexo VIII - Modelo Planilha de Preços, uma vez que a licitação será por 

"maior desconto" aplicado linearmente para todos os itens, ou seja, o cálculo dos valores 

estão fixos e a empresa deverá preencher apenas a porcentagem de desconto. Com isso, 
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ficará mais fácil para as empresas preencherem e mais fácil para a Administração 

conferir, uma vez que os demais campos ficam bloqueados. 

Sendo assim, as empresas deverão preencher apenas o desconto a ser aplicado e o 

possível desconto no BDI, ficando os demais cálculos realizados automaticamente. Com 

isso, permanecem desbloqueados as seguintes células: 

- do desconto a ser aplicado linearmente em toda a planilha (%) 

- da porcentagem do BDI (para que a empresa apresente o BDI desejado - igual ou abaixo 

da referência) 

- do valor total geral (para que a empresa possa ajustar pequenas variações de centavos 

em relação ao desconto da proposta global). 

Com essas alterações, geramos também um novo pdf para o Anexo IX - Planilha de 

Preços, e aproveitamos para corrigir o item 8.5.3, pois havia um caractere "p" inserido 

indevidamente. 

Ressaltamos que as alterações nas planilhas não altera o valor de referência da licitação. 

Nesse sentido, encaminhamos as planilhas anexas a este e-mail. 

Permanecemos à disposição.” 

Assim, dadas as alterações citadas, informamos que nos próximos dias será feita a publicação de 

um aviso de alteração do RDC nº 01/2020, reabrindo-se o prazo para apresentação das propostas e 

divulgando os anexos corretos. 

Ressaltamos, por fim, a importância de ler atenta e detalhadamente o Edital, seus anexos e os 

pedidos de esclarecimentos e impugnações, disponibilizados na página da UFABC 

(https://www.ufabc.edu.br/licitacoes/rdc-eletronico-01-2020) e no Portal de Compras 

Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br). 

Atenciosamente, 

 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
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