
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Administração

Equipe de Pregão

RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS

REFERÊNCIA:

CONCORRÊNCIA NÚMERO 002/2017 - PROCESSO NÚMERO 047/2017 - EDITAL NÚMERO
020/2017 -  Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia cartográfica
para geração de produtos/serviços de levantamento aerofotogramétrico, cadastramento
de imóveis urbanos, restituição aerofotogramétrica, ortofoto cartas digitais, levantamento
altimétrico  por  perfilamento  a  laser,  adequação  da  rede  de  referência  topográfica
cadastral,  fornecimento  de  softwares  específicos  e  equipamentos  de  informática
compatíveis e necessários.

Senhores Licitantes,

Segue abaixo resposta de questionamento referente ao edital  da licitação acima
referenciada:

1. Relativo ao Edital, item 6.1.4, "c". Este item instrui que o valor da garantia de
manutenção  de  proposta  deverá  ser  de  1%  do  valor  total  apresentado  (valor
proposto), entretanto, considerando que o documento de garantia será apresentado
antes da entrega dos envelopes, entendemos que houve um equívoco em se instruir
que o valor deverá ser de 1% sobre o valor apresentado (proposto), pois desta forma
os  preços  das  propostas  serão  indiretamente  deduzidos  antes  da  abertura  dos
envelopes de proposta de preço. Entendemos que o valor deverá ser de 1% sobre o
valor estimado pela Prefeitura. Solicitamos confirmar.
RESPOSTA  :
Favor considerar a seguinte redação:
c)  Comprovação  da  prestação  de  garantia  para  manutenção  da  proposta,
perfazendo 1% (um por cento) do valor total estimado para a presente contratação,
ou  seja,  R$  10.419.770,83,  apresentado,  em  qualquer  das  modalidades  e  nas
condições previstas no parágrafo primeiro do artigo 56, da Lei Federal 8.666/93.Tal
garantia  deverá ter  validade mínima de 60 (sessenta)  dias e ser  protocolada na
Tesouraria  da  Secretaria  de  Fazenda  da  Prefeitura  Municipal  de  Contagem.  A
empresa que optar  pelo  depósito  bancário  deverá  apresentar  o  comprovante  na
Tesouraria  e  requerer  uma  Certidão.  A  garantia  apresentada  no  envelope  de
documentação  para  habilitação  será  validada  pela  Comissão  Permanente  de
Licitações,  que  providenciará  o  seu  recolhimento  à  Tesouraria  da  Secretaria
Municipal de Fazenda.

2. Relativo  ao  ANEXO III  do  Termo  de  Referência,  item 1.4,  "C",  neste  item é
especificado  o  percentual  de  5% sobre  o  valor  apresentado  para  a  garantia  de
manutenção  de  proposta.  Entendemos  que  houve  equívoco  com  relação  ao
percentual de 5%, sendo na verdade de 1%, conforme o item 6.1.4, "c", do Edital.
Solicitamos confirmar.
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RESPOSTA:
Favor considerar 1,0% (um por cento). 

3. Relativo ao ANEXO V do Termo de Referência, Tabela de Composição de Custos.
No item 11 da Tabela não constam quantidade e unidade.  Solicitamos confirmar
nosso entendimento que a quantidade é de 50.000 economias.
RESPOSTA:
Sim, são 50.000 economias.

Contagem, 26/06/2017.

Comissão Permanente de Licitações
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