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Esclarecimento 25/10/2019 17:13:36

Prezados, SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 13.258.899/0001-99, sediada no endereço: SIBS
Quadra 03 Conjunto C Lote 12 Núcleo Bandeirante - Brasília-DF, CEP: 71.736-303, solicita o seguinte esclarecimento em relação ao
pregão em questão: 1. Existe atualmente empresa executando os serviços objeto da licitação em referência, em caso positivo qual
empresa?

Fechar
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Resposta 25/10/2019 17:13:36

Em atenção a solicitação de esclarecimento, informa-se que atualmente o serviço é prestado pela empresa ADCON ADMINISTRAÇÃO E
CONSERVAÇÃO EIRELI.

Fechar
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Esclarecimento 29/10/2019 11:23:02

Prezados Senhores: A APECÊ - Serviços Gerais Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 00.087.163/0001-53, localizada no SCIA Quadra 13
Conjunto 03 Lote 02, Brasília/DF, telefone /fax (61) 3363-8717, e- mail: apece(Dapece.com.br, em conformidade como disposto no item
21.5 do Edital da referência, vem à presença de Vossa Senhoria, solicitar os seguintes esclarecimentos: 1) Deverá a empresa cotar os
benefícios, tais como plano de saúde, auxílio funeral, assistência odontológica? Será desclassificada a empresa que não cotar em sua
planilha? 2) O preposto solicitado no subitem 13.37 do Termo de Referência do edital deverá ser fixo no órgão e cumprir jornada de
segunda a sexta, assim como os funcionários? Sem mais para o momento, ficamos no aguardo do pronunciamento por parte de Vossa
Senhoria, com a brevidade que o assunto requer.

Fechar
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Resposta 29/10/2019 11:23:02

Em atenção a primeira pergunta do pedido de esclarecimento, sendo ela “Deverá a empresa cotar os benefícios, tais como plano de
saúde, auxílio funeral, assistência odontológica? Será desclassificada a empresa que não cotar em sua planilha?” Após a manifestação da
unidade demandante, temos a esclarecer que: as empresas deverão realizar a cotação de acordo com as normas editadas nos
instrumentos legais que regem a categoria abrangida pela contratação. Devem ser consideradas e respeitadas tanto as Leis que
consolidam as relações de trabalho como o direito coletivo de trabalho, o qual regula as relações inerentes à autonomia privada coletiva,
ou seja, relações entre organizações coletivas de empregados e empregadores na dinâmica de representação e atuação coletiva dos
trabalhadores. Ressalta-se que todas as desclassificações serão realizadas em consonância com os Itens 6 e 7 do Edital. A segunda
pergunta do pedido de esclarecimento foi “O preposto solicitado no subitem 13.37 do Termo de Referência do edital deverá ser fixo no
órgão e cumprir jornada de segunda a sexta, assim como os funcionários?” Em resposta a unidade demandante informou que Sim,
conforme o item 13.37 o preposto deverá ficar in loco, salvo a situação prevista na cláusula 13.38.18 neste edital: “13.38.18. Fica
dispensada da obrigação de permanência do Preposto nas dependências deste Ministério, indicada no subitem 13.37 do caput, a
Contratada vencedora do Grupo 3, salvo situação em que a empresa participante vencer mais de um grupo da presente licitação.”

Fechar
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Esclarecimento 31/10/2019 18:36:57

A R2R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 07.566.931/0001-09 e I.E n. º 07.469.908/001-40, sediada na ADE
Conjunto 10 Lotes 10/11 Salas 102 a 104 – Águas Claras – DF CEP: 71.986-180, vem, respeitosamente, apresentar por seu
representante legal, na qualidade de interessada/participante no procedimento licitatório identificado em epígrafe, perante essa
respeitosa Comissão de Licitação, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, apresentar: ESCLARECIMENTO DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 07/2019 1º Questionamento? Existe alguma empresa prestando esses serviços atualmente no órgão? Caso SIM, qual
empresa? 2º Questionamento? Em atenção ao PARECER n. 0000412017/CPLCIPGF/AGU, de 27/03/2017, disponível em
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/238680, nas mesmas palavras daquela manifestação: “72. Na espécie, além de
se tratar de um custo reputado ilegal, não sendo o benefício do plano de Saúde obrigatório e indispensável à contratação dos
empregados, nos termos da própria CCT, não se mostra possível à Administração, consequentemente, contemplá-lo na composição dos
custos mínimos obrigatórios da planilha estimativa da licitação. Também não é dado aos licitantes, pelos mesmos fundamentos, cotá-los
em suas planilhas e propostas de preços, nem à Administração aceitar tais propostas.” Pergunto: O órgão prevê o pagamento de Plano
de Saúde? Deverá ser cotado obrigatoriamente o plano de saúde previsto na convenção coletiva? Se não cotar será desclassificada? 3º
Questionamento? Será necessário de um preposto fixo? O preposto terá figura apenas de acompanhamento contratual, sendo necessário
comparecer, eventualmente ao local de trabalho? O preposto poderá ser um dos profissionais que atenderá o escopo contratual? 4º
Questionamento? Ha previsão de adicional noturno? 5º Questionamento? Para as cobertura de férias / faltas / Licenças serão aceitos
pagamentos por RPA (Recibo de Pagamento Autônomo)? 6º Questionamento? Ha previsão de hora extra? Caso SIM, quantas horas serão
feitas mensalmente? Ou será feito compensação na semana? 7º Questionamento? Existirá jornadas aos sábados? 8º Questionamento? O
estimado da licitação foi baseado na Instrução Normativa Seges nº 5, de 26 de maio de 2017, visto que tal instrução majorou os
encargos sociais? Poderia ser disponibilizado o mapa com os valores estimados? 9º Questionamento? Haverá necessidade de algum
exame específico (acuidade visual, cromatopsia, fundoscopia, tonometria, oftalmológico etc.) para os ASOs ou somente exames clínicos?
10º Questionamento? Ha previsão de adicional de insalubridade ou periculosidade? 11º Questionamento? Foi aprovada, em 30 de maio
de 2018, a Lei nº 13.670/2018, que alterou a Lei 12.546/2011, pela qual foi determinado o fim da desoneração da folha de pagamentos
a partir de 1º de janeiro de 2021. Todavia, além de impor uma data para a extinção do regime substitutivo de apuração das
contribuições previdenciárias, a referida lei também excluiu diversos setores da lista de empresas que poderiam optar por tal regime de
apuração. Dessa forma, os contribuintes não listados nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011, alterada pela lei 13.670/2018, estarão
obrigados ao recolhimento com base na folha de pagamentos a partir de 1º de setembro de 2018, data em que as alterações entraram
em vigor. Conforme as alterações implementadas pelo art. 1º da Lei nº 13.670, a desoneração da folha de pagamentos estará disponível
até 31 de dezembro de 2020, apenas para os seguintes contribuintes: • Empresas que prestam serviços de T.I. e T.I.C.; • Empresas do
setor hoteleiro; • Empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros; • Empresas do setor de construção civil; • Empresas de
transporte ferroviário de passageiros; • Empresas de transporte metroferroviário de passageiros; • Empresas de transporte rodoviário de
cargas; • Empresas de construção de obras de infraestrutura; • Empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens; e •
Empresas fabricantes dos produtos classificados na TIPI em diversos códigos, dentre os quais destacam-se produtos das indústrias de
vestuário (inclusive artigos de couro, plástico, borracha e etc.), tecidos, calçados, couro, veículos, máquinas e equipamentos, carnes e
miudezas comestíveis. Nesse diapasão, é imperativo indagar: Será permitido que as empresas participantes do processo licitatório –
Pregão Eletrônico nº 07/2019, que trata da contratação de empresa especializada na prestação, de forma continua, de serviços
operacionais e de apoio administrativo, a serem executados nas dependências do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos, em Brasília-DF, possam se utilizar da desoneração da folha de pagamento, ou seja, zerar a alíquota do INSS (20%) e utilizar a
substituição tributária, valendo-se da CPRB? Desde já agradecemos. Atenciosamente, R2R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI Wagner
Roberto - Analista de Licitação Contato: 061 99852-5119

Fechar

Esclarecimento 3 - Pedido e Resposta - Empresa R2R (0970746)         SEI 00135.215654/2018-48 / pg. 5



01/11/2019 comprasnet.gov.br/livre/Pregao/avisos4.asp?qaCod=973890&texto=R

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/avisos4.asp?qaCod=973890&texto=R 1/1

Resposta 31/10/2019 18:36:57

Após a manifestação da unidade demandante, temos a esclarecer que: 1º Questionamento? Existe alguma empresa prestando esses
serviços atualmente no órgão? Caso SIM, qual empresa? Resposta: Atualmente os serviços são prestados pela empresa ADCON -
ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI. 2º Questionamento? Em atenção ao PARECER n. 0000412017/CPLCIPGF/AGU, de
27/03/2017, disponível em http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/238680, nas mesmas palavras daquela
manifestação: “72. Na espécie, além de se tratar de um custo reputado ilegal, não sendo o benefício do plano de Saúde obrigatório e
indispensável à contratação dos empregados, nos termos da própria CCT, não se mostra possível à Administração, consequentemente,
contemplá-lo na composição dos custos mínimos obrigatórios da planilha estimativa da licitação. Também não é dado aos licitantes,
pelos mesmos fundamentos, cotá-los em suas planilhas e propostas de preços, nem à Administração aceitar tais propostas.” Pergunto: O
órgão prevê o pagamento de Plano de Saúde? Deverá ser cotado obrigatoriamente o plano de saúde previsto na convenção coletiva? Se
não cotar será desclassificada? Resposta: Atentar para as Cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho pertinentes ao posto. As
empresas deverão realizar a cotação de acordo com as normas editadas nos instrumentos legais que regem a categoria abrangida pela
contratação. Devem ser consideradas e respeitadas tanto as Leis que consolidam as relações inerentes à autonomia privada coletiva, ou
seja, relações entre organizações coletivas de empregados e empregadores na dinâmica de representação e atuação coletiva dos
trabalhadores. É vedado ao órgão e entidade vincular-se às disposições previstas nos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de
Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somem se aplicam aos contratos com a Administração Pública. A planilha deverá
retratar os custos da empresa, cujos itens inclusos poderão ser objeto de diligência. Ressalta-se que todas as desclassificações serão
realizadas em consonância com os Itens 6 e 7 da Edital. 3º Questionamento? Será necessário de um preposto fixo? O preposto terá
figura apenas de acompanhamento contratual, sendo necessário comparecer, eventualmente ao local de trabalho? O preposto poderá ser
um dos profissionais que atenderá o escopo contratual? Resposta: Sim, conforme o item 13.37 do Termo de Referência o preposto
deverá ficar in loco, salvo a situação prevista na cláusula 13.38.18 neste edital: “13.38.18. Fica dispensada da obrigação de permanência
do Preposto nas dependências deste Ministério, indicada no subitem 13.37 do caput, a Contratada vencedora do Grupo 3, salvo situação
em que a empresa participante vencer mais de um grupo da presente licitação.” 4º Questionamento? Ha previsão de adicional noturno?
Resposta: Não, conforme previsto no item 7.12.6.1 do Termo de Referência: “Não será permitida a realização de horas excedentes
durante o período noturno, considera-se noturno, atividades realizadas entre 22:00 e 5:00 horas.” 5º Questionamento? Para as
cobertura de férias / faltas / Licenças serão aceitos pagamentos por RPA (Recibo de Pagamento Autônomo)? Resposta:: Não consta no
Termo de Referência a previsão da possibilidade de cobertura de férias, faltas ou licenças por meio de Recibo de Pagamento Autônomo.
Destaca-se que, o custo de referencia para cálculo da reposição do profissional ausente, deve levar em consideração todos os custos
para manter um profissional no posto de trabalho, ou seja, o salário-base acrescido dos adicionais e encargos, uniformes, custo de
rescisão e etc. 6º Questionamento? Ha previsão de hora extra? Caso SIM, quantas horas serão feitas mensalmente? Ou será feito
compensação na semana? Resposta: A compensação de horas deverá ser realizada conforme determina o item 7.12 do Termo de
Referência. 7º Questionamento? Existirá jornadas aos sábados? Resposta: Na hipótese de ser necessária a execução de serviço aos finais
de semana, será adotado o SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE HORAS, de forma a respeitar a carga horária semanal definida no item
5.3.1. do Termo de Referência. 8º Questionamento? O estimado da licitação foi baseado na Instrução Normativa Seges nº 5, de 26 de
maio de 2017, visto que tal instrução majorou os encargos sociais? Poderia ser disponibilizado o mapa com os valores estimados?
Resposta:Sim, de acordo com a Instrução Normativa nº 05/2017. Para tanto o mapa comparativo de preços, leva em consideração os
valores dos postos, conforme já disponível no Termo de Referência de acordo com o Item 1.1. Ressalta-se que o referido termo de
referencia encontra-se disponibilizado no site comprasnet.gov.br, bem como no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos como ANEXO I do Edital nº07/2019, conforme link: https://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/licitacoes-e-
contratos/licitacoes-em-andamento. 9º Questionamento? Haverá necessidade de algum exame específico (acuidade visual, cromatopsia,
fundoscopia, tonometria, oftalmológico etc.) para os ASOs ou somente exames clínicos? Resposta: Atentar-se para as exigências
previstas no item 13- Obrigações da Contratada, do Termo de Referência. 10º Questionamento? Ha previsão de adicional de
insalubridade ou periculosidade? Resposta: Não existe previsão para a presente contratação. 11º Questionamento? Foi aprovada, em 30
de maio de 2018, a Lei nº 13.670/2018, que alterou a Lei 12.546/2011, pela qual foi determinado o fim da desoneração da folha de
pagamentos a partir de 1º de janeiro de 2021. Resposta: A planilha de formação de custos, deverá retratar os custos da empresa, cujos
itens inclusos poderão ser objeto de diligência, devendo ser comprovada as informações inseridas, em caso de alterações por força de lei
os contratos serão devidamente corrigidos por meio de instrumento próprio.

Fechar
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Esclarecimento 01/11/2019 18:46:05

Senhor Pregoeiro, bom dia! Em referência ao Pregão Eletrônico nº 07/2019, solicito os seguintes esclarecimentos: • Conforme
entendimento do TCU, "nos certames para contratar serviços terceirizados, em regra, os atestados de capacidade técnica devem
comprovar a habilidade da licitante em gestão de mão de obra, e não a aptidão relativa à atividade a ser contratada (Acórdão nº
744/2015-2ª Câmara). Com efeito, em regra, tratando-se de licitação para contratação de mão de obra terceirizada, somente poder-se-
ia exigir que o atestado verse sobre gestão e administração de mão de obra, não podendo especificar a natureza do serviço a ser
prestado. De fato, é essa a orientação que deve ser seguida por toda Administração Pública nos certames relativos à terceirização de
mão de obra. Contudo, o entendimento do TCU admite temperamentos, conforme se observa no próprio Acórdão nº 744/2015-2C: “nos
casos excepcionais que fujam a essa regra, devem ser apresentadas justificativas fundamentadas para a exigência, ainda na fase interna
da licitação, nos termos do art. 16, inciso I, da IN 02/08 SLTI”. Para tanto, é preciso que haja no processo, ainda na fase interna da
licitação (antes da publicação do edital), justificativa fundamentada do Órgão Técnico no sentido de ser exigida a experiência especifica
da empresa na prestação de determinado serviço. Pergunto: Serão aceitos atestados de capacidade técnica em que a prova de aptidão
deve ser exigida com foco na capacidade de administração de mão de obra e não na execução dos serviços em si? Ou seja, não
necessariamente os atestados devem se referir à serviços específicos, correto? • A convenção coletiva determinou que deverá pago o
valor de R$149,00 a título de plano de saúde, as empresas que deixarem de cotar esse benefício serão desclassificadas?” • Quantos dias
deverão ser cotados para fins de fornecimento de vale alimentação e transporte? • Qual a quantidade de relógios de ponto deverão ser
fornecidos? Desde já agradeço. Atenciosamente, Sollo Serviços Departamento Comercial

Fechar
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Resposta 01/11/2019 18:46:05

Após análise e posicionamento da Unidade Demandante, temos a esclarecer que: • Conforme entendimento do TCU, ´nos certames para
contratar serviços terceirizados, em regra, os atestados de capacidade técnica devem comprovar a habilidade da licitante em gestão de
mão de obra, e não a aptidão relativa à atividade a ser contratada (Acórdão nº 744/2015-2ª Câmara). Com efeito, em regra, tratando-se
de licitação para contratação de mão de obra terceirizada, somente poder-se-ia exigir que o atestado verse sobre gestão e administração
de mão de obra, não podendo especificar a natureza do serviço a ser prestado. De fato, é essa a orientação que deve ser seguida por
toda Administração Pública nos certames relativos à terceirização de mão de obra. Contudo, o entendimento do TCU admite
temperamentos, conforme se observa no próprio Acórdão nº 744/2015-2C: “nos casos excepcionais que fujam a essa regra, devem ser
apresentadas justificativas fundamentadas para a exigência, ainda na fase interna da licitação, nos termos do art. 16, inciso I, da IN
02/08 SLTI”. Para tanto, é preciso que haja no processo, ainda na fase interna da licitação (antes da publicação do edital), justificativa
fundamentada do Órgão Técnico no sentido de ser exigida a experiência especifica da empresa na prestação de determinado serviço.
Pergunto: Serão aceitos atestados de capacidade técnica em que a prova de aptidão deve ser exigida com foco na capacidade de
administração de mão de obra e não na execução dos serviços em si? Ou seja, não necessariamente os atestados devem se referir à
serviços específicos, correto? Resposta: Correto, conforme indicado no item 23.4 do Termo de Referência, segue: “23.4 Comprovar que
já tenha executado objeto compatível (prestação de serviços terceirizados), em prazo, com o que está sendo licitado, mediante o ateste
de experiência mínima de três anos na execução de objeto semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o somatório de atestados,
sendo admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não contínuos, não havendo obrigatoriedade de os três
anos serem ininterruptos.” (grifo nosso) • A convenção coletiva determinou que deverá pago o valor de R$149,00 a título de plano de
saúde, as empresas que deixarem de cotar esse benefício serão desclassificadas?” Resposta: Atentar para as Cláusulas da Convenção
Coletiva de Trabalho pertinentes ao posto, bem como os demais esclarecimentos já inseridos no sistema comprasnet. • Quantos dias
deverão ser cotados para fins de fornecimento de vale alimentação e transporte? Resposta: A empresa deverá fornecer o vale
alimentação e transporte, conforme determina a convenção coletiva competente, respeitando a carga horária definida no item 5.3.1. •
Qual a quantidade de relógios de ponto deverão ser fornecidos? Resposta: Conforme item 7.7 do Termo de Referência os serviços serão
prestados nos seguintes endereços: o Edifício Parque Cidade Corporate, torre A - Brasília/DF; o Setor de Edifícios de Utilidade Pública
Norte - SEPN, Quadra 514, Bloco C, s/n, Lote 8, Asa Norte – Brasília/DF; o Esplanada dos Ministérios, Bloco A; o Ed. Banco do Brasil -
Setor Bancário Sul - Asa Sul, Brasília – DF; Caberá a CONTRATADA a avaliação de quantos relógios serão necessários por endereço, sem
que exista prejuízos na realização das atividades do Ministério. Ressalta-se que, conforme item 6. Do referido Termo, a empresa poderá
realizar vistoria para o correto dimensionamento e elaboração da sua proposta.

Fechar
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Esclarecimento 05/11/2019 10:00:43

Senhores (as), Bom dia. Segue abaixo pedido de esclarecimento ao Pregão Eletrônico n° 7/2019; Referente aos encargos sociais,
devemos seguir o percentual de 79,44%, conforme exigido e Convenção Coletiva da categoria? Ou os percentuais de encargos sociais
aplicada na composição de custo das propostas apresentadas serão de responsabilidade das licitantes? Será obrigado cotar em proposta
assistência medica e odontológica conforme exigido em Convenção Coletiva? Caso alguma empresa não insira em proposta, esta sera
desclassificada? Os serviços contratados serão prestados de segunda á sexta? Ou de segunda a sábado? Agradecemos antecipadamente,
e aguardaremos o retorno dos senhores (as). -- Atenciosamente, Aldomir Guimarães Departamento Comercial Tel. / Fax: (71) 3508-
3501

Fechar

Esclarecimento 5- Pedido e Resposta - Empresa SERVIT (0974596)         SEI 00135.215654/2018-48 / pg. 9



05/11/2019 comprasnet.gov.br/livre/Pregao/avisos4.asp?qaCod=975333&texto=R

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/avisos4.asp?qaCod=975333&texto=R 1/1

Resposta 05/11/2019 10:00:43

em atenção ao pedido de esclarecimento a unidade demandante esclarece-se que: Referente aos encargos sociais, devemos seguir o
percentual de 79,44%, conforme exigido e Convenção Coletiva da categoria? Ou os percentuais de encargos sociais aplicada na
composição de custo das propostas apresentadas serão de responsabilidade das licitantes? Resposta: A planilha deverá retratar os
custos da empresa, cujos itens inclusos poderão ser objeto de diligência. Será obrigado cotar em proposta assistência medica e
odontológica conforme exigido em Convenção Coletiva? Caso alguma empresa não insira em proposta, esta será desclassificada?
Resposta: Atentar para as Cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho pertinentes ao posto, bem como as demais respostas de
esclarecimento, já inserido no sistema. Os serviços contratados serão prestados de segunda á sexta? Ou de segunda a sábado?
Resposta: Conforme item 7.8.2 do Termo de Referência, os postos de serviço funcionarão no horário entre 07:00hs e 20:00hs, de
segunda a sexta-feira, com intervalo para refeições, perfazendo a carga horária definida no item 5.3.1.

Fechar
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Esclarecimento 06/11/2019 19:54:56

Boa tarde Prezados! Temos a pretensão de participar do PE 07/2019 com Prestação de Serviços operacionais e apoio administrativo a
serem executados nas dependências do Ministério da Mulher, da Familia e dos Direitos Humanos, sendo assim solicitamos o seguinte
esclarecimento: - Qual a CCT foi utilizada para formação dos valores estimados? Atenciosamente, Lilian Silva Analista de Licitações  SP|
4280-2057

Fechar
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Resposta 06/11/2019 19:54:56

Após análise e posicionamento da Unidade Demandante, temos a esclarecer que foram usadas como parâmetros para a formação do
custo estimado da mão de obra, as seguintes Convenções coletivas de trabalho dos seguintes sindicatos: • SINDICATO DAS EMPRESAS
DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIO E SERVICOS TERCEIRIZAVEIS DO DF – SEAC/DF; • SINDICATO DAS EMPRESAS
DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHADORES TEMPORÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIÇOS TEREIRIZÁVEIS DO DISTRITO
FEDERAL – SINDSERVIÇOS/DF; • SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE RADIOFUSÃO E TELEVISÃO NO DISTRITO
FEDERAL – SINDRAD/DF; • SINDICATO DAS SECRETARIA E DOS SECRETARIOS DO DF – SIS/DF; Importante ressalta para a observância
do item 5.5 do Termo de Referência.

Fechar

Esclarecimento 6 - Pedido e Resposta Lilian lis@licition.com.br (0979032)         SEI 00135.215654/2018-48 / pg. 12



07/11/2019 comprasnet.gov.br/livre/Pregao/avisos4.asp?qaCod=977592&texto=T

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/avisos4.asp?qaCod=977592&texto=T 1/1

Esclarecimento 06/11/2019 20:02:46

A MDH Prezados senhores, bom dia. Vimos através desta solicitar o seguinte esclarecimento, sobre o pregão em referência: 1) As
empresas que cadastrar valor acima do orçado serão desclassificadas antes da etapa de lances? Ats,.

Fechar

Esclarecimento 7- Pedido e Resposta - Empresa PLANSUL (0979041)         SEI 00135.215654/2018-48 / pg. 13



07/11/2019 comprasnet.gov.br/livre/Pregao/avisos4.asp?qaCod=977592&texto=R

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/avisos4.asp?qaCod=977592&texto=R 1/1

Resposta 06/11/2019 20:02:46

Em atenção ao questionamento se ´as empresas que cadastrar valor acima do orçado serão desclassificadas antes da etapa de lances?"
A Pregoeira informa que nenhuma empresa será desclassificada antes da etapa de lance. Ressalta-se por oportuno que deve-se observar
item 6 do Edital.

Fechar
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