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RDC ELETRÔNICO Nº 02/2018 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 03 

 

Santo André, 25 de outubro de 2018. 

 

Processo: 23006.000910/2018-75 

 

Trata-se o presente processo da contratação de empresa especializada de construção 

civil para execução de obras complementares de segurança, preservação e adequação do campus 

Santo André da Fundação Universidade Federal do ABC - UFABC. 

 

QUESTIONAMENTO 

À Comissão de licitações algumas dúvidas 

   

Sobre Publicação RDC  nº 002/2018 - Universidade Federal do ABC, lote 5, estrutura metálica: 

   

1 - O material que será usado para a obra, no caso o aço, poderá ser comprado em nome da 

UFABC ou o fornecedor escolhido que deverá comprar (sem receber o valor para este) ? 

2 – para participação nesta licitação federal RDC, só é possível com cadastro no SICAF? 

   

No aguardo, 

Atenciosamente, 

 

 

RESPOSTA 

Em atenção ao terceiro pedido de esclarecimento apresentado para o RDC nº 02/2018, a equipe 

técnica da CEL esclarece: 

Quanto à questão “1” informamos que não há a previsão de aquisição de materiais por parte da 

UFABC; os itens constantes no Anexo Ve – MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS (página 89 

do edital) referem-se à execução de serviços contemplando material, mão de obra e equipamentos. 

Logo, a empresa vencedora do RDC será responsável pela aquisição de quaisquer 

insumos/materiais e executará os serviços previstos no Anexo Ve – Modelo de Planilha de Preços 

em consonância com o Anexo VIII – Memorial Descritivo e o Anexo IX - Caderno de Encargos e 

Critérios de Medição. 
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Quanto à questão “2” informamos que é necessário o prévio cadastramento junto ao Sistema de 

Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF tendo em vista que serão realizadas consultas neste 

sistema conforme descrito no Edital: 

 

“8.1. Após o encerramento da fase de lances, a COMISSÃO realizará a 

consulta de registros de ocorrências junto ao Sistema de Cadastro 

Unificado de Fornecedores – SICAF, e Portal de Transparência do 

Governo Federal, bem como verificará se as empresas participantes 

apresentaram a declaração de elaboração independente de proposta.” 

 

Atenciosamente, 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Portaria UFABC nº. 422, publicada no DOU de 14/09/2018 
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