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ESCLARECIMENTOS SELEÇÃO PÚBLICA - EDITAL 06/2022 

 

Pergunta 1: Ficou claro que faz-se necessária a apresentação de dois orçamentos que após a 

aprovação será reembolsado via nota fiscal de serviços.  

No entanto, na emissão de nota fiscal de serviços atrela-se impostos e encargos. Desta forma, 

gostaria de verificar se algum BDI estará previsto neste reembolso ou se a empresa deverá arcar 

com as peças e sofrer o prejuízo do imposto durante o reembolso. 

Resposta: Será aceito o valor de BDI dos impostos nas Notas Fiscais de Serviço, desde que 

apresentado um relatório com a memória de cálculo dos mesmos e com autorização prévia do 

gestor do contrato. 

Pergunta 2: Em relação ao cadastramento da proposta, no item 14.8 do edital ele fala que os 

documentos de habilitação só serão enviados pelo vencedor do certame em até 24 horas anexadas 

no sistema e enviadas através do email compras@facc10.org.br.  

Já no envio da proposta onde cadastramos nosso preço e nossas informações para participar do 

certame ao finalizar o envio de nossa proposta aparece um informativo mencionando que os 

documentos de habilitação exigidos no edital devem ser enviados pelo sistema durante a fase de 

envio de proposta.  

Esses dois pontos nos geraram dúvida quanto a inclusão dos documentos, onde também o sistema 

somente disponibiliza a inclusão de apenas até 4mb, tamanho esse que seria impossível enviar 

nossos documentos de habilitação, atestados para qualificação técnica entre outros 

Resposta: A documentação de habilitação será cobrada apenas do vencedor. Caso o sistema não 

deixe avançar nesse momento, gentileza anexar a proposta. 

Pergunta 3: Em relação ao valor de R$ 400.000,00 disponibilizados no item 2 para o fornecimento 
de peças, esse valor é fixo ? Os licitantes não poderão dar lances sobre ele ? 

Ou os lances serão dados no valor global do lote " item 1 + item 2 " sobre o valor total de R$ 
767.127,37. 
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Resposta: O valor de R$ 400.000,00 é fixo e será utilizado caso seja necessário a realização de 

modernização ou substituição de peças; não será objeto de disputa. Contudo, os lances deverão ser 

apresentados com o valor global, conforme modelo de proposta de preços (anexo II do Edital). Ex.: 

Caso o vencedor apresente o lance final com o valor de R$ 700.000,00, entende-se que o item 1 terá 

o valor global de R$ 300.000,00 e o item 2 o valor fixo de R$ 400.000,00. 

 

 

 


