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Esclarecimento 02/01/2020 14:22:09
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 2º ESCLARECIMENTO Boa tarde, Prezado
Pregoeiro e Equipe Técnica, Com vistas a dar celeridade ao Certame em caso de Convocação de nossa Empresa, solicitamos
por obséquio e com base na Lei da Transparência a Planilha de Custos e Formação de Preços (referência preços máximos)
em conformidade com o Edital no Formato xls. Essa solicitação se dá em virtude de peculiaridades na planilha em pdf
apresentada divergir de matrizes de cálculos conforme a instruções normativas 05/2017 e 07/2018 do MPOG, desta feita
solicitamos para adequar nossa futura Proposta se caso viermos ser convocados. Atenciosamente. Carlos Henrique Diretor
Executivo de Contratos - CHEDASA
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Resposta 02/01/2020 14:22:09
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO Brasília-DF, 02 de janeiro de 2020. Assunto: Esclarecimentos do Edital do Pregão
Eletrônico nº 005/2019. Prezados Senhores, a empresa utilizou-se da faculdade legal prevista no Art. 23 do Decreto nº
10.024/2019, apresentando solicitação de esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2019, tempestivamente, o
qual foi encaminhado para área técnica para atendimento. RESPOSTAS DO 2º ESCLARECIMENTO Resposta 01 – Em
resposta à solicitação, encaminhamos, em anexo, as planilhas de formação de preços do aludido objeto da contratação.
Ademais, registra-se que com relação a metodologia utilizada, foi adotada a média/mediana para cada item/posto da
contratação por meio da aplicação de fórmulas no software Microsoft Excel. Dessa forma, a estimativa do preço referencial
seguiu as orientações da Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014, em especial do § 2º de seu artigo 2º que
dispõe: (...)§2º Serão utilizadas, como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação, a média, a
mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou
mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros adotados neste artigo, desconsiderados os valores inexequíveis e os
excessivamente elevados. Atenciosamente, Lívia Cristina Oliveira de Souza Coordenação de Logística - COLOG Gerência de
Logística e Tecnologia da Informação - GELTI Empresa de Planejamento e Logística – EPL Informamos que as planilhas de
formação de preços (mapa de estimativa por posto, uniforme e ponto eletrônico) foram encaminhadas via e-mail para
empesa, tendo em vista que no sistema do Comprasnet em “esclarecimentos” não ter a opção de anexar arquivo. Ressalto
ainda, que os valores estimados por posto encontram-se disponibilizado em Edital. Caso alguma empresa tenha interesse de
obter as planilhas citadas pela área técnica, peço a gentileza de solicitar via e-mail: licitacao@epl.gov.br Informo que fica
mantida a data prevista para a abertura do Pregão Eletrônico referenciado e ainda, mantidas todas as demais condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos. Atenciosamente, LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA Pregoeira.
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