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

Esclarecimentos PE 068/2020 - Manutenção UFES
2 mensagens

Renato - ENVIX <renato@envixengenharia.com.br> 30 de setembro de 2020 10:52
Para: pauliane.ferro@ufes.br, licitacao.dcos.proad@ufes.br

Pauline, bom dia,

Somos uma empresa de Vitória/ES e temos interesse em participar do pregão eletrônico nº 068/2020 - Manutenção UFES, para isso gostaria de alguns esclarecimentos:

1) Não encontrei no site da ufes nem no comprasnet a planilha em excel para ser trabalhada/estudada ou até mesmo em orçamag. Essa planilha pode ser disponibilizada?

2) Também não encontrei em nenhum dos dois sites algum questionamento ou possível arquivo/comunicado após a inclusão do edital. Houve alguma atualização?

3) Na área da inclusão da proposta, diferente de outros pregões que participamos, são solicitados inclusões de anexos de proposta e habilitação. Estamos com o cadastro no
SICAF até o nível V, entendo que não há o que ser anexado na habilitação. Está correto? E o anexo da proposta?

Aguardo retorno,

Grato,

-- 
Renato Ferreira
Envix Engenharia
27 99316 9937

Pauliane de Carvalho Paviotti <pauliane.ferro@ufes.br> 30 de setembro de 2020 17:25
Para: Renato - ENVIX <renato@envixengenharia.com.br>, Pauliane de Carvalho Paviotti <licitacao.dcos.proad@ufes.br>

Boa tarde, Prezado

Seguem as respostas aos seus questionamentos:

1) Não encontrei no site da ufes nem no comprasnet a planilha em excel para ser trabalhada/estudada ou até mesmo em orçamag. Essa planilha pode ser disponibilizada?
Segue anexa a este email as planilhas disponíveis em excel. 
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Informo que a mesma também foi disponibilizada na atualização da pasta zipada com o edital no Comprasnet em 29/09/2020. 
Juntamente com a disponibilização da pasta, foi lançado em campo próprio aviso com o que mudou com a nova disponibilização de documentos. 
Reproduzo aqui o aviso, mas também anexei ao email o aviso lançado na íntegra:
"Prezados licitantes, Acabamos de inserir pasta zipada no comprasnet. A única retificação foi referente à assinatura do Edital.Todo o conteúdo do mesmo, assim
como o de seus anexos, permanece inalterado. Na oportunidade, também disponibilizamos as versões em excel das planilhas: "composição de Preços unitários"
e "planilha orçamentária". Qualquerdúvida poderá ser encaminhada para o email > licitacao.dcos.proad@ufes.br. Boa tarde."

2) Também não encontrei em nenhum dos dois sites algum questionamento ou possível arquivo/comunicado após a inclusão do edital. Houve alguma atualização?
Conforme arquivo anexo, informo que os pedidos de esclarecimento e respostas também foram anexados ao comprasnet. 
Sugiro tentar novo acesso.
Entretanto, esclareço que não aconteceu modificação no conteúdo de de nenhum dos documentos. Apenas foram disponibilizadas as planilhas em excel,
daquelas que já constavam na pasta zipada na versão em pdf.
Por fim, caso não consiga acessar os pedidos de esclarecimentos no comprasnet, podemos disponibilizá-los por email.

3) Na área da inclusão da proposta, diferente de outros pregões que participamos, são solicitados inclusões de anexos de proposta e habilitação. Estamos com o cadastro no
SICAF até o nível V, entendo que não há o que ser anexado na habilitação. Está correto? E o anexo da proposta?
A necessidade da disponibilização do anexo de proposta juntamente com os documentos de habilitação é em decorrência do Decreto 10.024/2019, no link de
acesso: "http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm".

Sobre a documentação de habilitação:
A forma que os documentos de habilitação devem ser inseridos no sistema do comprasnet está definida no item 5 do Edital. 
Segundo o item 5.3:
"5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos
dados constantes dos sistemas."
OU seja: Se a empresa deixar de apresentar (via comprasnet) algum dos documentos de licitação, e o documento exigido em edital não estiver disponível no
SICAF, a empresa será inabilitada, sem a oportunidade de inserir documento que já deveria constar originalmente em um dos dois acessos. 

 Sobre a apresentação da proposta inicial:
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).
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 exigida para 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.

Caso persistam dúvidas, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente, 

[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 
Pauliane Carvalho

Coordenadora de Licitação

mailto:licitacao.dcos.proad@ufes.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm
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DCOS/PROAD/UFES
Telefone: (27) 4009-2199

4 anexos

Planilha Orçamentária - Vitória 2020 licitação.xlsx
254K

Composição de Preços Unitários - Vitória 2020 licitação.xlsx
7504K

b. Esclarecimentos Comprasnet.pdf
67K

a. Aviso Comprasnet.pdf
69K

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=00a38efd4f&view=att&th=174e0ae0130ff59b&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kfpsnute2&safe=1&zw
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