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Fernando Celestino Ferreira Quintans <quintans@steinbeis-sibe.com.br>
seg 08/07/2019 17:54

Boa tarde, seguem esclarecimentos necessários, conforme orientação no Edital supracitado.
Observou-se, no preenchimento da proposta via sí o www.comprasgovernamentais.gov.br, que existem os
seguintes campos a serem preenchidos: “Qtd. Ofertada”, “Valor Unitário (R$)” e “Valor Total (R$)”. Uma vez
que já existe a quan dade es mada (por exemplo, no item 1, 1.353 UST) existe, em algum cenário, o
preenchimento do campo “Qtd. Ofertada” com algum valor diferente do mesmo valor informado no “Qtd.
Es mada”? Se sim, a menor, isso acarreta processo licitatório complementar? Se sim, a maior, isso acarreta
que são oferecidos pelo licitante uma quan dade maior de USTs? Em nosso entendimento os valores dos
campos “Qtd. Ofertada” e “Qtd. Es mada” devem ser sempre idên cos.
No Termo de Referência, item 21.3.4: O(s) atestado(s) ou cer dão(ões) ou declaração(ões) ou quaisquer
outros documentos equivalentes de capacidade técnica detalhado(s) serão apresentados em papel mbrado
da pessoa jurídica de direito público ou privado e conterão:
a) Nome da pessoa jurídica de direito público ou privado, endereço completo e CNPJ;
b) Responsável pela assinatura do atestado com seus respec vos dados: telefone, cargo e correio
eletrônico;
c) Descrição do objeto e metodologia u lizada;
d) Descrição do número de horas técnicas do projeto;
e) Período de início e conclusão do projeto; e
f) A quan dade de servidores/empregados da pessoa jurídica de direito público ou privado para a
qual o serviço foi prestado.
Caso o atestado não contemple todas as informações, em especial o período de início e conclusão do projeto,
podem ser encaminhados o contrato e adi vos assinados?
Caso o atestado não contemple todas as informações, em especial o correio eletrônico do responsável pela
assinatura do contrato, pode ser encaminhado em outro formado (Ex.: informações do item “Quem é quem”
do órgão público emissor do atestado)?
Obrigado!
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