
Pedido de esclarecimento 

 

Carlos Tarouquela <ctarouquela@rhana.com.br> 
1 de fevereiro de 2021 

12:10 
Para: comissao.fundecc@ufla.br 
Cc: ca.tarouquela@gmail.com, trivelli@rhana.com.br 

  

Prezados Senhores bom dia, 

  

Visando nossa participação no PE., Minuta do Edital Pregão Eletrônico SRP nº 

01/2021 - Processo n° 20211201, nos deparamos com o Item. 9.17 do edital. 

  

9.17. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir para fins de 

habilitação. 

(9.18. Habilitação jurídica: 9.19. Regularidade fiscal e 

trabalhista:   9.20. Qualificação Econômico-Financeira) 

  

(Acreditamos que os licitantes deveram apresentar apenas as 

exigências constantes do Itens. 9.20.8.3 e Sub-Itens / 9.21 e demais 

constante do edital)    

  

Ocorre, quando nos deparamos com o Item 5.3 do Edital, observamos que 
este Item não vai de encontro ao que determina do Item 9.17 , 

  

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o 

preenchimento do modelo de Proposta, conforme Anexo deste Edital; 

  

A nosso entender, este item 5.3 deveria constar: Os 
licitantes  poderão deixar de apresentar os documentos de 
habilitação que constam  do     SICAF, assegurado as 



demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes 
dos sistemas. 

  

Desta forma favor nos informar se este item 5.3 do edital na 
oportunidade se sua confecção os termos neste contido ficou em 
desacordo com o Item 9.17. 

  

Sem mais 

  

Carlos Tarouquela 

RHANA CARGA INTERNACIONAL LTDA EPP 

RUA ALICE FREITAS, 189 - VAZ LOBO 

RIO DE JANEIRO - RJ - CEP. 21371-220 

TEL:. 21 3352-2410 / 96493-1001 

RAMAL 213 

ctarouquela@rhana.com.br 

ca.tarouquela@gmail.com 
 

 
 
Pedido de esclarecimento 

 
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 
CULTURAL/FUNDECC <comissao.fundecc@ufla.br> 

1 de fevereiro de 
2021 14:10 

Para: Carlos Tarouquela <ctarouquela@rhana.com.br> 

Boa tarde,  
O item 9.17 não tem a ver com o item 5.3 . É  apenas uma ressalva ao item 5.3 (proposta 
de preços) e um alerta aos itens seguintes 9.18 (Habilitação). Apenas isso   
att,  
[Texto das mensagens anteriores oculto] 
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