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PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

 
PE Nº 08/2019 

 
 

1)  A licitação é por um grupo todo ou são por itens? O grupo V, os itens 
serão entregues fracionadamente ou todos de uma vez só? Os preços do 
grupo V, são uma referência ou terão que ser abaixo do preço que está? 

 
Resposta: A licitação está dividida em grupos, sendo que o licitante 
deverá cadastrar proposta para todos os itens dos grupos que quiser 
participar. Há apenas um item (192) que não pertence a nenhum grupo. 
Os itens poderão ser pedidos isoladamente ou não, dependendo da 
demanda. Todos os preços que constam no Termo de Referência são os 
preços máximos de cada item. 
 

2) Então será um contrato de 12 meses com ordem de serviços (a demanda 
dos itens). Correto? 
 
Resposta: A ata de registro de preços terá a duração de doze meses. 
Dentro da vigência da ata, poderão ser solicitados alguns ou todos os 
itens, conforme a demanda. 
 

3) Gostaria de saber algumas informações sobre Pregão Eletrônico Nº 
8/2019. 1. É permitido a participação de micro e pequenas empresas 
nessa licitação? 2. O pregão será por grupos ou valor total da licitação? 3. 
Seria tomada de preços ou é a própria licitação? 4. A empresa que for 
agraciada será obrigada a participar de todos os itens do edital? 
 
Resposta: Seguem as respostas: 1. Sim, as micro e pequenas empresas 
podem participar da licitação. 2. A empresa licitante poderá participar de 
quantos grupos tiver interesse, sendo que deve mandar proposta para 
todos os itens que compõem os grupos que tiver interesse em participar. 
O item 192 não pertence a nenhum grupo, é um item isolado, a empresa 
pode optar por participar dele ou não. 3. A modalidade desta licitação é 
pregão eletrônico. 4. Conforme exposto acima, as licitantes podem 
participar de quantos grupos tiver interesse, e pode participar do item 
192 ou não. Exemplo: a licitante escolhe participar apenas do Grupo 1. 
Sendo assim, deve enviar proposta para todos os itens do Grupo 1. O item 
192 é de participação exclusiva de micro e pequenas empresas. 
 

4) Tendo em vista que a CAT é o instrumento que certifica, para os efeitos 
legais, as obras ou serviços técnicos registrados no conselho ao qual o 
profissional pertence e que constituem o acervo técnico do profissional, 
sendo este o acervo técnico o conjunto das atividades desenvolvidas ao 
longo de sua vida profissional, compatíveis com suas competências e 
registradas no respectivo conselho. A fim de atender ao sub item 8.11.3, 
referentes aos grupos I e VIII, o CAT do profissional, emitido pela entidade 
de classe CAU ou CREA conforme o caso, é o suficiente para a 
comprovação da capacidade técnica profissional exigida no referido item? 
 
Resposta: O Edital exige o seguinte no subitem 8.11.3: “Quanto à 
capacitação técnico-profissional: comprovação de que possui, na data 
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prevista para a entrega da proposta, profissional(is) de nível superior ou 
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, elencados no 
subitem abaixo, detentor(es) de Atestado de Responsabilidade Técnica 
por execução de serviços de características semelhantes: 8.11.3.1. Para o 
Grupo I: engenheiro ou técnico elétrico; 8.11.3.2. Para o Grupo VIII: 
engenheiro ou técnico civil, ou arquiteto.” Dessa forma, é necessário que 
se comprove que o profissional em referência possui Atestado de 
Responsabilidade Técnica. Teremos que analisar, no momento da 
habilitação, a documentação da licitante para melhor avaliação, mas é 
preciso que seja apresentado Atestado de Responsabilidade Técnica 
vinculado ao profissional em questão. Além disso, os demais itens que 
tratam da habilitação deverão ser atendidos. Por exemplo, a licitante 
deverá comprovar o que versa o subitem 8.11.3.3. Recomendamos a 
leitura de todo o Edital e seus anexos antes de cadastrar a proposta. 

 
5) Poderia conferir se o item 63 está correto? 3 reais o metro quadrado 

mesmo? 
 
Resposta: O item 63 refere-se a banner, com preço unitário a R$72,09. 
 

6) Haveria a possibilidade de me informar as datas dos respectivos eventos? 
 

Resposta: A ata refere-se a eventos para toda a universidade, então não 
temos como fazer a previsão. Quanto aos eventos executados pela 
própria Pró-Reitoria de Extensão, temos: Conhecendo a UFRJ - 21 a 23 de 
maio de 2019; Semana de Integração Acadêmica e Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia - 21 a 27 de outubro de 2019. Esclarecemos também 
que esta ata é para utilização tanto da Pró-Reitoria de Extensão quanto de 
toda a UFRJ. Outros eventos surgem como demandas específicas de 
outros setores da UFRJ. 
 

7) Venho através dessa solicitar o desmembramento do GRUPO IV referente 
ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2019, visto que trabalhamos apenas com 
os ITENS 49 E 50 (Pulseira) desse referido lote. RESSALTAMOS QUE A 
SEPARAÇÃO DESSE LOTE RESULTARIA AO ÓRGÃO MAIS EMPRESAS 
PARTICIPANTES E CONSEQUENTEMENTE OBTERIAM PREÇOS MAIS 
VANTAJOSOS. 
 
Resposta: O agrupamento dos itens em grupos foi justificado no Termo de 
Referência. Este mesmo documento prevê subcontratação para execução 
dos serviços, caso a empresa entenda necessário, e desde que 
respeitadas as condições do Edital e Termo de Referência. 
 

8) Gostaria de obter informações sobre o processo administrativo nº 
028680/2018-55, seguem dúvidas: 1. Serão 5 eventos? 2. Quantos dias 
tem cada evento em media? 3. E qual a data deles, caso ainda não 
tenham, qual o mês? 4. Quantos dias tenho de montagem? 5. Diz que 
será pago 30 dias após entrega da nota, mas serão divididos por evento 
os recebimentos? 6. Em Macaé será um ou mais eventos? 7. Caso tenham 
datas e locais certos facilitaria bem mais até. 
 

Resposta: A ata refere-se a eventos para toda a universidade, bem como 
para os órgãos participantes e órgãos que fizerem eventuais adesões, 
então não temos como fazer a previsão. Quanto aos eventos executados 
pela própria Pró-Reitoria de Extensão, temos: Conhecendo a UFRJ - 21 a 
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23 de maio de 2019; Semana de Integração Acadêmica e Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia - 21 a 27 de outubro de 2019. Os dias de 
montagem e desmontagem do evento são definidos junto ao fornecedor 
toda vez que temos uma demanda para este. Ou seja, depende da 
capacidade de organização do próprio fornecedor. Cada evento gera uma 
ordem de serviço diferente. Então, o prazo para pagamento é de 30 dias 
após cada evento. A Pró-Reitoria de Extensão apoia a montagem da 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Macaé. De evento previsto 
para Macaé, até o momento, só temos este. Levamos os painéis para 
exposição de pôsters. 
  

9) 1. Tem planta desse evento? Tem muito banheiros químicos  2. Limpeza 
de banheiro químico geralmente é uma por dia, tem que ser mesmo duas 
limpezas por dia? 
 
Resposta: A planta do Conhecendo a UFRJ é ajustada ano a ano junto aos 
fornecedores de estrutura. Utilizamos grande quantidade de banheiro 
químico porque o evento tem previsão por dia de 6 mil pessoas. Como o 
evento dura de 7h às 16h30, precisamos das duas limpezas diárias. 

 
10) Itens como banheiro químico, totalizam 530 banheiros em um único 

evento e 1060 extintores de incêndio, seria isso mesmo, pq nunca me 
pediram tantos assim, montagem, tendas e mobiliários utilizamos 
bastante mesmo, mas banheiro e extintores não, estou fazendo de forma 
correta? Tem alguma outra forma de tirar dúvidas além desse e-mail? 
 

Resposta: Há itens no qual já dizemos para qual evento precisamos do 
serviço, como o Conhecendo a UFRJ, a Semana de Integração Acadêmica 
e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nos outros, trata-se de uma 
estimativa para toda a UFRJ. Por se tratar de registro de preços, pode ser 
utilizada a totalidade das quantidades indicadas ou não. 
 

11) Bom dia! Referente ao PE 08.2019 - 153115: 1- Ao analisar o termo de 
referencia não encontrei o PRAZO de entrega dos produtos. Poderia me 
informar qual o PRAZO de entrega dos produtos? 2- De acordo como não 
encontrado no edital é necessário o envio de amostra? Se for necessário 
qual o PRAZO de envio e se será após solicitação do órgão ou após a 
sessão de disputa? 3- De acordo como não encontrado no edital qual o 
PRAZO de garantia dos produtos? *PODERIA ME INFORMAR O NOME DO 
PREGOEIRO DESTE DETERMINADO PREGÃO POR GENTILEZA. 

 
Resposta: 1- O edital é para eventos da UFRJ e demais órgãos que 
participaram ou que irão aderir à Ata de Registro de Preços, e cada evento 
possui sua especificidade. Em relação ao Conhecendo a UFRJ e à SIAc/ 
SNCT, dois eventos que acontecem todo ano, a equipe entra em contato 
com a empresa para passar as demandas com cerca de 1 mês de 
antecedência. 2- Durante a licitação, não há envio de amostra. Caso a 
empresa ganhe, este envio de amostra dependerá da solicitação do setor 
que realizará o evento. Geralmente pedimos amostra quando se trata de 
camiseta. Se for refeição/ lanche, pedimos referência. 3- Não há como 
responder a esta pergunta sem saber de qual ramos se trata a empresa. 
4- O nome do pregoeiro somente é disponibilizado após a realização do 
pregão, na Ata de realização do mesmo no Comprasnet. 


