
Respostas aos pedidos de esclarecimento e impugnações acerca do Edital do Pregão
Eletrônico SRP 01/2017.

 Respostas apresentadas pela área técnica demandante.

Pergunta:
Pergunta-se,  o  Responsável  Técnico  deverá  necessariamente  ser  registrado  no
CREA-DF e consequentemente a contratada também?

Resposta:
-  A  resposta  é  positiva.  Qualquer  empresa  que  presta  serviços  de  arquitetura  ou
engenharia tem por obrigação estar registrada no CREA ou CAU. 

Item 5.4
Pede para inserir a proposta com percentual de descontos para cada item. 
PERGUNTA: Este percentual é (%) ou já o preço proposto??
Resposta:
O desconto deverá ser dado sobre os valores dos grupos do anexo I-b. O percentual
ofertado será aplicado para cada serviço discriminado no anexo I-a.

Item e. PRAZO DE VALIDADE.
Diz que o prazo de validade da proposta é de 60 dias. Há uma divergência com o item
2.12.1 e o item 2.12.2, os quais falam que o registro tem validade por 12 meses. O
Item 7.1 diz que o o contrato é de 90 dias, e o item 8.10 diz que o prazo de entrega
dos trabalhos é de 45 dias.
PERGUNTA: Solicitamos esclarecimentos quanto a estes prazos. Mesmo sendo uns
grupos maiores do que outros, o prazo de entrega é o mesmo para todos?
Resposta:
Os prazos referem-se a situações distintas. O prazo de 60 (sessenta)  dias é para a
validade da proposta apresentada na licitação. O prazo de 90 (noventa) dias é o prazo
de contratação, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias é para entrega dos serviços. 
O  prazo  de  entrega  é  o  mesmo para  todas  as  áreas.  A  empresa  deve  apresentar
propostas apenas para as áreas que tem capacidade de atender no prazo necessário
para a CODHAB.

Item 5.9
Um licitante só tem o direito de ganhar somente um GRUPO?
Caso participe de um grupo, mas não for o vencedor, não pode participar de outro?
Resposta:
Essa condição foi suprimida no novo Edital. A empresa poderá concorrer para todos os
itens,  bem  como  ser  declarada  vencedora.  Portanto  cabe  a  disputa  entre  os
interessados item a item.



O  anexo  1.a,  especifica  áreas  diferentes  do  anexo  1.b,  onde  é  especificado  POR
GRUPO. No  ANEXO 1.a. não consta GRUPO nem preço total. Sendo que a proposta e
lances devem ser feitos POR GRUPO, conforme especifica o Edital, PERGUNTA-SE:
Qual planilha deve ser utilizada na proposta?
Resposta:
As planilhas para cada item estão disponibilizadas no anexo I.a,  a  participação no
sistema eletrônico se dará pelo valor total do Item, sendo que a diferença entre o Valor
Estimado e o ultimo valor ofertado ou de lance será calculada em percentual a ser
aplicado  linearmente  nos  valores  de  cada  item  constante  da  tabela  do  Anexo  I.a
conforme estabelecido no item 5 do novo Edital.
 
Consta na planilha 1.b a área total POR há. Na planilha 1.a especifica áreas menores.
Por exemplo, área até 3.;000m2, área de 3.001 m2 até 30.000m2  ETC...
PERGUNTA-SE: Será feito o levantamento cadastral de toda a área conforme fotos
aéreas constantes no Edital OU determinadas áreas dentro do loteamento??
Resposta:
São  informações  diferentes.  O Anexo  1-a  possui  os  valores  de  referência  para  os
serviços  a  serem  desenvolvidos.  O  Anexo  1-b  apresenta  as  áreas  totais  das
localidades  que  precisarão  dos  serviços.  Os  serviços  poderão  ser  solicitados  por
etapas dentro de cada localidade.
 
Quanto aos levantamentos topográficos: Será feito o levantamento de toda a área
delimitada nas fotos? Levantamento e desenhos de todos os lotes? Levantamento de
todas as edificações? 
Resposta:
Os serviços necessários que poderão ser desenvolvidos estão descritos no anexo 1-a. 

O levantamento poderá ser feito por aerofotogrametria com o apoio terrestre?   Sim,
Resposta:
desde que atenda todas as normas estabelecidas no edital.

Deverá ser entregue a planta geral do loteamento? 
Resposta:
Conforme  determina  o  Edital,  a  apresentação  dos  serviços  executados  deverá  ser
entregue ao executor do contrato, em formato de relatórios, plantas, desenhos e os
arquivos de coleta e processamento, em uma via impressa, bem como os arquivos em
modo digital.

Entendimento 1
O item 5.4 da peça convocatória estabelece:

5.4.  Os  licitantes  deverão inserir  proposta,  em língua portuguesa com
PERCENTUAL DE DESCONTO
PARA CADA ITEM,  até a data e hora marcada para o recebimento das
propostas.

Este  item  permite-nos  concluir  que  no  dia  09/02/2017  haverão  7  (sete)
disputas, uma para grupo (área de intervenção) relacionado no Anexo I.b



Está correto?
Entendimento 2
                O item 5.9 do edital preconiza (destaque nosso):

5.9.  Os  licitantes  poderão participar  na  fase de lances  para  todos os
grupos, no entanto, será
declarado vencedor apenas para um grupo. O licitante que obter o melhor
preço em mais de um
item terá que optar por qual item decide manter sua proposta. Os itens
dispensados serão
negociados com os subsequentes obedecendo a ordem de classificação.

Este item facultou aos interessados apresentar proposta em quantos grupos
desejar, inclusive em um único.
Está correto?

Entendimento 3
Na hipótese dos dois entendimentos acima expostos estarem corretos é lícito
presumir que, ao final do certame, a CODHAB poderá formalizar 7 (SETE) Atas
de  Registos  de  Preços  PARA  EXECUTAR  O  MESMO  SERVIÇO no  MESMO
ESPAÇO GEOGRÁFICO DO DISTRITO FEDERAL por PREÇOS DIFERENTES.
Está correto? Era essa a pretensção da CPL?

Resposta:
Conforme foi  definido  pela  Presidência,  de que a  CODHAB tem um imenso

passivo  de  áreas  em  processo  de  regularização  que  dependem  de  serviços
topográficos precisando, assim, de execução de serviços simultâneos, a Diretoria de
Assistência  Técnica  elaborou  formato  de  Termo  de  Referência  que  permitisse  a
contratação de até 7 empresas para as áreas licitadas.

Trata-se de uma única ata de registro de preço,  onde a cada convocação da
empresa vencedora será  para cada demanda de serviços. 

Estou  inserindo  a  proposta  no  site  e  veja  abaixo,  que  o  calculo  do  valor  após  o
desconto não está correto. Poderia verificar e dar uma posição se estou inserindo
corretamente a proposta.

Resposta:
Esta CPL entrou em contato com o SERPRO acerca do relatado no entanto decidiu pela
alteração do edital com a adjudicação e julgamento pelo menor preço.

Impugnação quanto ao prazo de execução ser  de 45 (quarenta e cinco) dias.



Resposta:
Impugnação  não procede, pois conforme regime de Registro de Preço as contratações
serão sob demanda, não sendo contratada quantitativo total de uma vez.
A cada solicitação de serviço, terá esse prazo para execução. Prazo mantido pelo setor
demandante desta Companhia.

Esclarecimento nº 01:
Visto que no objeto (pág. 01) fala em 2.600 (dois mil e seiscentos) hectares e que no
objeto (pág. 02) fala em 5.200 (cinco mil e duzentos) hectares. Qual a área correta do
objeto licitado?

Resposta:
O correto é 2.600. 

Esclarecimento nº 02:
Visto que o subitem 4.8.1 diz que o Planialtimétrico e Cadastral está previsto também
"(...)divisas  da  gleba,  quadras,  lotes  e  edificações..."  ,  e  que  o  prazo  de  execução
previsto  para cada OS é de 45 dias,  qual  será a política  adotada pela  fiscalização
quanto a execução dos trabalhos dentro dos lotes e propriedades privadas? Ou seja, a
CODHAB  será  responsável  por  viabilizar  a  entrada  nestas  propriedades?  Caso  os
proprietários estejam ausentes ou caso haja recusa no acesso às propriedades, qual
será o procedimento a ser adotado, haja vista o curto prazo de execução?

Resposta:
Conforme o setor  demandante (DIATE) a CODHAB intermediará junto às comunidades
locais, os acessos às áreas privadas. 

Esclarecimento nº 03:
No  intuito  de  viabilizar  a  execução  do  levantamento  Planialtimétrico  e  Cadastral
(principalmente quanto à parte interna dos lotes) e partindo do pressuposto do que diz
o subitem 15.9 “É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do
objeto  deste  Pregão",  será  permitido  à  empresa  de  topografia  contratada  adquirir
levantamentos aerofotogramétricos para subsidiar seus trabalhos? Entendemos que
isto não caracteriza subcontratação. Está correto o entendimento?

Resposta:
Entendemos  que  qualquer  insumo  básico  que  seja  necessário  para  as  empresas
desenvolverem os trabalhos deve ser providenciado.



Impugnação acerca da exigência de que a licitante esteja cadastrada no SICAF.

Em obediência  ao  Edital  –  onde se  lê:  “ENDEREÇO:  As  propostas  serão  recebidas
exclusivamente por meio eletrônico no endereço  www.comprasnet.gov.br.”  -  tentamos
inserir  nossa proposta e fomos surpreendidos com a impossibilidade por  haver  a
exigência de que somente pode-se cadastrar e participar de licitações via comprasnet
empresas que já estejam cadastradas no SICAF.

Resposta:
Para inserir  sua proposta, bem como participar da licitação, o licitante deverá estar
cadastrado  no Site de Compras do Governo Federal.  Para habilitação do vencedor
existe  a  previsibilidade  de  o  licitante  não  estar  cadastrado  no  SICAF.  São  duas
situações distintas, ou seja, uma é o cadastramento no Site de Compras do Governo
Federal  e  outra  é  o  licitante  estar  cadastrado  e  regular  perante  o  SICAF.  A
jurisprudência colacionada diz respeito à habilitação, nesse caso já existe a previsão
no edital caso a empresa licitante não esteja cadastrada no SICAF ou possua alguma
pendencia em seu cadastro.


