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Resposta ao Questionamento Nº SEI
0072086/2019

Em 10/07/2019

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

1ª Pergunta: Visto que o serviço não tem valor de referência e a planilha de material a ser utilizado não
possui quantidade fica inviável fazermos uma proposta sem saber o quantitativo exato que será necessário
para cada local que o contratante necessitar, sendo assim solicito os valores de referência do edital para
termos uma base de como foi feito os orçamento:
Conforme planilha do item 16 solicito o preço por item do 1 ao 17 especificado na tabela anexa.
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Resposta à 1ª pergunta: A licitante deverá considerar as exigências dos itens: 5. CONDIÇÕES DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXECUÇÕES, 6. ESTUDOS TÉCNICOS E PROJETOS, 7.
INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA DE DADOS E ELÉTRICA e 8. REQUISITOS GERAIS
PARA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS para o correto cálculo da proposta. Nos termos do item 1.2 do
edital, o valor estimado para esta licitação é sigiloso na forma do art. 34 da Lei 13.303/2016 e art. 16 do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CIJUN. Esclarecemos, porém, que essa modalidade de
contratação pela CIJUN é recorrente e, permanecendo a dúvida sobre como formular a proposta e como
são feitas as contratações, sugerimos verificar os documentos das licitações anteriores com o mesmo
objeto, nos links:
https://cijun.sp.gov.br/compras-e-licitacoes/pregao-presencial/pregao-presencial-convite-arquivos-de2018/ (Pregão Presencial nº 002/2018 / Processo SEI CIJ.02107/2017).
https://cijun.sp.gov.br/compras-e-licitacoes/pregao-eletronico/pregao-eletronico-arquivos-de2016/ (Pregão Eletrônico nº: 008/2016 / Processo Administrativo nº: 0063/2016).
https://cijun.sp.gov.br/compras-e-licitacoes/pregao-presencial/pregao-presencial-convite-arquivos-de2015/ (Pregão Presencial nº 002-B/2015 / Processo Administrativo nº 003/2015).
Documento assinado eletronicamente por Maria de Fatima Marchi Brotto, Pregoeira, em
10/07/2019, às 16:44, 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 0072086 e o código CRC EAF19DE7.
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