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Resposta ao Questionamento Nº SEI 0072049/2019

Em 10/07/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2019
PROCESSO SEI: CIJ.00664/2019

Submetida a questão à consideração da Equipe Técnica deste pregão, esta manifestou-se nos seguintes termos:

1ª Pergunta: Quanto ao quantitativo de material a ser utilizado, gostaria de saber qual planilha devo adotar para composição de custos? No
item 8.9 “PLANILHA DE MATERIAIS CONTEMPLADO” possui mais de 200 itens, estes itens devem ser considerados na planilha do item
16 “ORÇAMENTO E EXECUÇÃO” ? qual quantitativo devo utilizar? A planilha base do processo seria a do item 16 e o item 8.9 deverá ser
os itens que podem complementa-los?
Resposta à 1ª pergunta: Deverão ser considerados os 17 itens do item 03 - Serviços, e o item 8.9 são de fato os itens que irão complementar a
execução do item.
Exemplo: para o atendimento do item 06:
6

SERV - 42

Passagem de ponto de dados ou telefonia (estruturado), com fornecimento de infra, medição de 1m a 30m

700

Unid.

Devem ser previstos os itens que estão na planilha de complemento para execução (item 8.9) como:
- Braçadeiras
- Buchas
- Eletrodutos
- Conduletes
- Patch cords
- Etiquetas, etc.

2ª Pergunta: Quanto ao edital é colocado como contrato de “Registro de Preço” gostaria de indagar o órgão quanto a esta forma de
contratação, como será realizado a contratação do item em forma de ata? Por exemplo se a planilha do item 16. Estiver sendo a base do edital
será contrato apenas os itens de 1 a 17 ? ou será utilizado o material da planilha 8.9?
Resposta à 2ª pergunta: A CIJUN solicitará, por meio de contratos, os serviços registrados por meio da Ata (Item 16 do Edital), que deverão
ser prestados com os materiais constantes na planilha de materiais (Item 8.9), conforme a necessidade e em atenção às descrições constantes
nos itens do Edital. A licitante deverá formular as propostas de preços contemplando na execução os itens da planilha do item 8.9 do Edital,
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como no exemplo dado na resposta do questionamento da pergunta 01. Favor verificar o Modelo de Proposta disponível com o Edital no portal
eletrônico da CIJUN.
Documento assinado eletronicamente por Maria de Fatima Marchi Brotto, Pregoeira, em 10/07/2019, às 11:15, conforme art. 1º, § 7º, da
Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portalsei.cijun.sp.gov.br/autentica informando o código verificador 0072049 e
o código CRC BBFC9A5B.
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