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Comissão Gestora de Licitações e Contratos <cglc@ibio.org.br> 17 de outubro de 2016 17:58
Para: Gabriel - Tecisan <gabriel@tecisan.com.br>

Prezado Sr. Gabriel H. Lima Machado
TECISAN - Técnica de Engenharia Civil e Sanitária Ltda

Em resposta à solicitação de informações, conforme e-mail datado de 14/10/2016, tem-se que o Ato Convocatório
07/2016 assim dispõe em seu Item 04:

4.            DAS PROPOSTAS

4.1.         Os documentos de habilitação e propostas de cada concorrente serão entregues, separadamente

por cada lote, à Comissão Gestora de Licitação e Contratos, observados os itens 1.3, 4.2, 4.3 e 4.4,
datilografados ou impressos por processo eletrônico, redigidos em linguagem clara, no idioma oficial do
Brasil, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datados, assinados pelo representante legal ou
credenciado da concorrente, munido de instrumento de credenciamento, ou enviados pelos correios via
SEDEX, com Aviso de Recebimento, e entregues até as 08hr30min da data de abertura da sessão,
estabelecidos no Preâmbulo deste Ato Convocatório.

4.2.         Os documentos de Proposta Técnica, Proposta de Preço e Habilitação deverão estar contidos, em
03 (três) envelopes opacos (não transparentes), devidamente lacrados e identificados como “1 PROPOSTA
TÉCNICA” “2 PROPOSTA DE PREÇO” e “3 HABILITAÇÃO” respectivamente, para cada Lote.

4.3.         Os envelopes deverão trazer identificação com a indicação do Ato Convocatório, Lote a que
concorre, o tipo do envelope (Proposta Técnica, Proposta de Preço ou Habilitação), a razão social, CNPJ da
concorrente, endereço completo, telefone, e-mail e responsável para contato, conforme modelos constantes
no ANEXO VII.

4.3.1.     O endereço completo, telefone e e-mail fornecidos pela concorrente serão considerados como
meios oficiais de comunicação entre este e o IBIO AGB Doce, para todos os efeitos deste Ato Convocatório,
inclusive para notificações e intimações, se for o caso.

4.4.         Caso a concorrente opte pelo envio dos envelopes de “1 PROPOSTA TÉCNICA”, “2 PROPOSTA
DE PREÇO” e “3 HABILITAÇÃO” pelos correios, admitir-se-á que os mesmos sejam dispostos em um
quarto envelope, que conterá os 3 (três) envelopes acima referidos para cada Lote, que deverá estar
também devidamente identificado com a indicação do Ato Convocatório, Lote a que concorre, a razão
social, CNPJ da concorrente, endereço completo, telefone, e-mail, responsável para contato.

4.5.         O não atendimento das formalidades para entrega/envio dos envelopes, nos termos dos subitens
4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 acima, levará à desclassificação da concorrente, salvo se a inconformidade não
apresentar prejuízo à identificação da concorrente e à segurança dos documentos e do procedimento, a
critério da CGLC.

No mesmo sentido, outras disposições do referido Ato Convocatório trazem a mesma sistemática  para entrega
dos documentos e propostas. senão vejamos, a título de exemplo:

6.8.         O valor global, relativo à cada Lote, deverá ser formulado levando-se em consideração os
produtos a serem entregues pela Contratada e a estimativa do prazo contratual definido no cronograma
proposto no ANEXO I (TDR), bem como as disposições do item 16 – DO VALOR, DO PRAZO E DAS
READEQUAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS.

(...)
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9.2.         Os concorrentes ou seus representantes entregarão envelopes distintos contendo a proposta
técnica, proposta de preços e a habilitação devidamente identificados, para cada Lote que concorrer,
admitindo-se, contudo, os envelopes enviados pelos correios via SEDEX, com Aviso de Recebimento, até
as 08h30, na data e no local de recebimento das propostas estabelecido neste Ato Convocatório, bem como
a entrega dos envelopes por pessoas não credenciadas, as quais não poderão praticar quaisquer atos
inerentes ao certame.

Nesse sentido, constata-se que a exigência do Ato Convocatório é de apresentação da Proposta Técnica, Proposta
de Preço e Habilitação em separadamente por cada lote.

Estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Em 14 de outubro de 2016 14:59, Gabriel - Tecisan <gabriel@tecisan.com.br> escreveu:

Boa Tarde

Vimos por meio deste solicitar informações com relação à uma dúvida que nos recorreu durante o processo de
análise do Edital referente ao Ato Convocatório nº 07/2016.

Para a participação da empresa no processo dos Lotes (Lote 01 e Lote 02), deverá ser feito um volume de
“Proposta Técnica” individual para cada lota, assim como para a “Proposta de Preço” e “Habilitação”?

Atenciosamente,

Gabriel H. Lima Machado
Tel: (031) 3295-5444
Fax:(031) 3295-5461
e-mail: gabriel@tecisan.com.br
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