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Divisão de Licitações / COLOG - UNILAB <licitacao@unilab.edu.br>

Pedido de esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2021 

Divisão de Licitações / COLOG - UNILAB <licitacao@unilab.edu.br>
Para: Flores Music <flores.musique@gmail.com>

Prezados,

Boa tarde.

Em atenção à solicitação de esclarecimento da empresa Flores Music, entramos em contato com a área responsável pela elaboração do Termo de Referência do PE SRP 17/2021 q
destacadas no trecho a seguir: 

"1 - No Estudo Técnico Preliminar ...
Perguntamos:

O licitante terá que fazer entrega de materiais no Campus dos Malês no município de são Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano?

Se posi�vo, Quais itens e quantos deverão ser entregues no Campus dos Malês no município de são Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano?"

RESPOSTA DA UNIDADE DEMANDANTE:

"O Estudo Técnico Preliminar que foi realizado em 2020, previa implantação do projeto no Campus da Unilab na Bahia, em São Francisco do Conde, bem como pr
época). Contudo, o projeto será desenvolvido, pelo menos inicialmente, apenas no Ceará, como observado no Termo de Referência. Reforçamos que as informaçõe
qual representa a demanda real e consolidada a ser requisitada - cujos dados foram registrados no sistema Comprasnet.

Dessa forma, não será necessário fazer entrega no Campus dos Malês. Os endereços de entrega - tanto para o órgão gerenciador, quanto para os órgãos participantes -

"2-No item 25 do lote 2 - Existe uma divergência na descrição: ...

Perguntamos:

Qual descrição devemos levar em consideração para elaboração da proposta de preços, a do termo de referencia  ou termo preliminar?

Qual o quantitativo  que devemos considerar, o do termo de referencia ou o do estudo preliminar?

Os valores de base disponível no sistema são os mesmo do referido edital?

O edital passará por correções, ratificações, alterações?"

RESPOSTA DA UNIDADE DEMANDANTE:

Como observado na resposta do questionamento 1, os itens e os quantitativos expressos no Estudo Técnico Preliminar foram estimados, enquanto as informa
Comprasnet. 

Assim, para a elaboração da proposta de preços, as descrições e a quantidades a serem consideradas são as que constam na tabela do item 1.1 do Termo de Referência

Informa-se que parte das informações do Termo de Referência (Anexo I do Edital disponível no Comprasnet e no site da Unilab) não ficaram visíveis no arquivo pdf, por um e
encontra-se disponível no DOC SEI 0431169 do processo 23282.410082/2020-35, que pode ser acessado pelo link https://sei.unilab.edu.br/sei/modulos/p
Zu3te9Mz8pMgdSFPXZPRHsDc8jMQ17erGYJfOcrc-boqwUOYgZBRJzs-oKVq3ks65T76fhsRbtnwW9yEsGEQ6hw

Quanto a base de pesquisa e o período que foi realizado, informamos que a pesquisa de preços observou a legislação pertinente e foi realizada de acordo com prazo estabelecido pel

Sites especializados, intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.
Compras governamentais, aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório.

Dessa forma, todas as pesquisas registradas estão dentro da validade. A pesquisa de mercado pode ser visualizada, nos DOC SEI 0431472 e 0431474, registrada no Mapa Com
acessado pelo link https://sei.unilab.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?wt7h6hFBI_9S3DJjGLl0dpQiiSEQL4RcICP821UP_Zu3te9Mz8pMgdSFPXZPRH

Atenciosamente,

Vanessa Ingrid da Costa Cardoso
Pregoeira

Em qui., 31 de mar. de 2022 às 17:02, Divisão de Licitações / COLOG - UNILAB <licitacao@unilab.edu.br> escreveu: 
Prezados,
 
Informo que estaremos encaminhando vosso pedido de esclarecimento à área técnica para manifestação. 
Tão logo obtivermos resposta, encaminharei. 
 
Atenciosamente,
Vanessa Ingrid da Costa Cardoso 
Gerente da Divisão de Licitações 
 
Em qui., 31 de mar. de 2022 às 14:54, Flores Music <flores.musique@gmail.com> escreveu: 

Prezado(a), 
 
segue em anexo o pedido de esclarecimento. 
 
no aguardo. 

--  

(85) 3332-6164 
Divisão de Licitações (DILIC)/Coordenação de Licitações, Contratos e Patrimônio (CLCP)
Pró-Reitoria de Administração (PROAD) 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB
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--  
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Pró-Reitoria de Administração (PROAD) 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB


