
RE: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS REF. PROC. 23/2018 RDC 01/2018

Qui 21/06/2018, 11:10
Para:A&C Consultoria, Assessoria e Negócios <consultoria.ac@globo.com>;

 
Bom dia, 
 
Em relação ao seu questionamento, temos os seguintes esclarecimentos:
 
1 - O inciso VI do item 14 estabelece como documento necessário à
participação do certame na fase das propostas, a subscrição de
compromisso (declaração) de elaborar o projeto básico e executivo no
prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da ordem
de serviço. o edital prescreve sobre os documentos com a proposta de
preço que devem ser realizadas de acordo com o edital e o respectivo
termo de referência. A proposta a ser apresentada deve conter o valor
para elaboração do projeto básico, do projeto executivo, do As built e a
obra de engenharia. Destaca-se que, conforme item 14.20, b, as empresas
licitantes poderão fazer referência e trazer informações que julgarem
necessárias, inclusive de modo ilustrativo. 
Não é requisito à participação do certame a apresentação prévia do
projeto básico e executivo de engenharia, sendo necessário, tão somente,
os parâmetros para fins de julgamento acerca da metodologia e tecnologia
a serem utilizadas para execução dos serviços objeto do RDC (projeto
básico, projeto executivo, As Built, e serviços de engenharia).
 
2 - A lei n° 12.462/2011, em seu artigo 16, prescreve: "Nas licitações, poderão ser
adotados os modos de disputa aberto e fechado, que poderão ser combinados na forma do regulamento". Do mesmo
modo, o Art. 22 do Decreto n° 7.581/2011 estabelece o seguinte: "No modo de
disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e hora designadas para sua
divulgação. Parágrafo único.  No caso de licitação presencial, as propostas deverão ser apresentadas em envelopes
lacrados, abertos em sessão pública e ordenadas conforme critério de vantajosidade".
 O item 5 do edital traz de forma clara o modo de disputa que foi adotado
no presente RDC.
 
 
Favor acusar o recebimento.
 
Att,      
 
 
Prefeitura Municipal de Jaguaruna-SC 
Setor de Licitação 
Av. Duque de Caxias, n 290, Centro, Jaguaruna/SC - CEP: 88.715-000 
Fone:(48)3624-8422/3624-0132 

De: A&C Consultoria, Assessoria e Negócios <consultoria.ac@globo.com> 
Enviado: terça-feira, 19 de junho de 2018 12:02 
Para: licitacao.pmj@hotmail.com 
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS REF. PROC. 23/2018 RDC 01/2018

Departamento de Licitação PMJ



 
Prezados senhores,
 
Solicito em anexo, esclarecimentos referente a itens do edital PROCESSO 23/2018 R.D.C 01/2018.
Aguardo com urgência os referidos esclarecimentos. 
 
Atenciosamente,
 
--  


