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Pauliane de Carvalho Paviotti <pauliane.ferro@ufes.br>

PREGÃO ELETRÔNICO 068/2020
9 mensagens

Thiell <thiell@thiell.com.br> 25 de setembro de 2020 10:25
Para: licitacao.dcos.proad@ufes.br
Cc: pauliane.ferro@ufes.br

Prezado(as) bom dia.

 

Com relação ao Pregão Eletrônico 068/2020, cujo objeto são os Serviços continuados de adaptações, consertos, conservações, demolições, instalações,
manutenções, montagens, operações, reparos e transportes, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, material, veículo, equipamentos e ferramentas, nas
edificações dos campi de Goiabeiras, Maruípe e da Base Oceanográfica da Universidade Federal do Espírito Santo, existe o arquivo da Planilha Orçamentária em
PDF e não é editável.

 

PERGUNTA:

 

1)      EXISTE ALGUM ARQUIVO “EDITÁVEL” DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, EXCEL OU ORÇAMAG (PROGRAMA DA PRÓPRIA UFES), PARA PODERMOS
ATUALIZÁ-LA EM CASO DE VENCEDOR DO CERTAME?  

 

Desde já agradeço e fico no aguardo.

 

Atenciosamente,

 

Luciano Caetano

Gerente Administrativo

Tel.: (27) 3339-9298

Thiell Construções e Representações Ltda.
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http://www.thiell.com.br

 

 

Pauliane de Carvalho Paviotti <pauliane.ferro@ufes.br> 25 de setembro de 2020 10:26
Para: thiell@thiell.com.br

Pauliane Carvalho

Coordenadora de Licitação
DCOS/PROAD/UFES
Telefone: (27) 4009-2199

Pauliane de Carvalho Paviotti <pauliane.ferro@ufes.br> 25 de setembro de 2020 13:34
Para: Thiell <thiell@thiell.com.br>
Cc: licitacao.dcos.proad@ufes.br

Boa Tarde, Prezado

Encaminharemos sua solicitação ao setor técnico. 
Assim que obtivermos resposta, daremos retorno.

Atenciosamente, 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pauliane de Carvalho Paviotti <pauliane.ferro@ufes.br> 25 de setembro de 2020 13:40
Para: rosalia.martins@ufes.br
Cc: rafael.petro@ufes.br, renato.alves@ufes.br, renatoschwab@gmail.com, licitacao.dcos.proad@ufes.br

Boa tarde, Prezada.

Segue solicitação da licitante, sobre o PE 68/2020 - Manutenção Predial. 

Atenciosamente, 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

http://www.thiell.com.br/
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Pauliane de Carvalho Paviotti <pauliane.ferro@ufes.br> 25 de setembro de 2020 14:05
Para: rafael.petri@ufes.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Rosália Antunes <rosalia.martins@ufes.br> 25 de setembro de 2020 15:15
Responder a: rosalia.martins@ufes.br
Para: Pauliane de Carvalho Paviotti <pauliane.ferro@ufes.br>, Guilherme m carvalho <guilherme.m.carvalho@ufes.br>, Alessandro mattedi <alessandro.mattedi@ufes.br>
Cc: rafael.petro@ufes.br, renato.alves@ufes.br, renatoschwab@gmail.com, licitacao.dcos.proad@ufes.br

Boa tarde, Pauliane

Segue em anexo a planilha orçamentária em arquivo Excel, conforme solicitado.

Saudações Universitárias.
 
Rosália Antunes 
Diretora de Manutenção
SIAPE 1805461
E-mail: rosalia.martins@ufes.br
Ramal: 3335-2447
Celular: (27) 99845-4750
Diretoria de Manutenção de Edificações 
e Equipamentos - DMEE/SI/UFES
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 
 

Planilha Orçamentária - Vitória 2020 licitação.xlsx
254K

Thiell <thiell@thiell.com.br> 28 de setembro de 2020 14:19
Para: Pauliane de Carvalho Paviotti <pauliane.ferro@ufes.br>
Cc: licitacao.dcos.proad@ufes.br

Prezada Pauliane boa tarde.

 

Ao analisar o edital do PE 068/2020, cujo objeto são os Serviços con�nuados de adaptações, consertos, conservações, demolições, instalações, manutenções, montagens, operações,
reparos e transportes, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, material, veículo, equipamentos e ferramentas, nas edificações dos campi de Goiabeiras, Maruípe e da Base

mailto:rosalia.martins@ufes.br
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=00a38efd4f&view=att&th=174c67ba00b0bfe3&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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Oceanográfica da Universidade Federal do Espírito Santo, me deparei com a seguinte dúvida, que peço esclarecimentos por gen�leza:

 

- Ao inserir a proposta no sistema dos lotes que fazem parte do referido pregão, concomitantemente com os documentos de habilitação, o sistema não deixa eu finalizar a inserção desses
documentos, uma vez que ele diz que tenho que ANEXAR um arquivo de PROPOSTA COMERCIAL. Todavia o item 7.2.1 do mesmo edital diz o seguinte “Também será desclassificada a proposta
que iden�fique o licitante. “ (grifo nosso).

 

PERGUNTAS:

 

1)      ESSA POROPOSTA QUE TENHO INSERIR NO SISTEMA, PARA EU NÃO SER DESCLASSIFICADO, NÃO PODERÁ CONTER: A LOGOMARCA E NOME DA EMPRESA? PODERÁ CONTER O NOME
DO SÓCIO ADMISNITRADOR QUE ASSINA PELA EMPRESA?

 

2)      A PROPOSTA PECISA ESTAR ASSINADA OU NÃO  

 

3)      CONTINUO NO AGUARDO DO RETORNO ACERCA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EDITÁVEL.

 

Mais uma vez conoto com vossa presteza e fico no aguardo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pauliane de Carvalho Paviotti <pauliane.ferro@ufes.br> 29 de setembro de 2020 12:21
Para: Thiell <thiell@thiell.com.br>

Boa tarde, Luciano

Segue a planilha orçamentária em excel conforme solicitado.

Atenciosamente, 

Em sex., 25 de set. de 2020 às 10:26, Thiell <thiell@thiell.com.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Planilha Orçamentária - Vitória 2020 licitação.xlsx
254K

mailto:thiell@thiell.com.br
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=00a38efd4f&view=att&th=174da71b6f02087f&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kfo3zqrn1&safe=1&zw
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Pauliane de Carvalho Paviotti <pauliane.ferro@ufes.br> 29 de setembro de 2020 14:55
Para: Thiell <thiell@thiell.com.br>

Boa tarde, Prezados.

Sobre o questionamento, informo:
existem dois momentos para apresentação da proposta:
A) A primeira é abordada no item 6 do edital, que fala do preenchimento da proposta num campo próprio do sistema do comprasnet. 
Os campos devem ser alimentados com o valor da proposta e com a descrição do objeto, com informações similares ao do Termo de Referência. (item 6.1).
É sobre esse preenchimento de que trata o item 7.2.1.
Como o pregoeiro acessa essas informações antes da etapa de lances começar, as informações inseridas no sistema não podem identificar o licitante.

B) A outra forma de apresentação de proposta diz respeito à inserção de arquivo anexo no sistema, juntamente com os documentos de habilitação. 
Essa apresentação é abordada no item 5 do Edital. 
Nesse momento, a proposta deve corresponder àquela cadastrada. Como ela vai juntamente com as documentações de habilitação, e o pregoeiro só tem acesso após o
término da fase de lances, a mesma pode ser identificada e assinada.

Sobre a planilha orçamentária, informamos que já foi disponibilizada em email anterior, e também no site do comprasnet, juntamente com o edital.

Caso persistam dúvidas, ficamos à disposição.

Atenciosamente.
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]


