29/06/2022 07:57

SEI/GDF - 89718844 - Carta

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Divisão de Licitações e Contratos
Brasília-DF, 28 de junho de 2022

Carta n.º 115/2022 - NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC

À
XXX
RESPOSTA A SOLICITAÇÃO

Ref.: Procedimento Licitatório Eletrônico nº
012/2022 – DECOMP/DA
Objeto: Contratação de empresas de
engenharia para execução de serviços de
manutenção de calçadas existentes e
adequação de rotas acessíveis no Distrito
Federal, devidamente especificado no
Projeto Básico e no Edital e seus anexos.

Prezado Senhor,
No dia 23 de junho de 2022, a empresa XXX apresentou Solicitação a esta Comissão
(89359090), que foi encaminhado à área técnica para esclarecimentos, culminando com a elaboração do
Despacho - NOVACAP/DEINFRA/DIPROJ/SEPROJ (89384485), cuja resposta ao item elencado no referido
Questionamento encontra-se abaixo.
I - DA SOLICITAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA XXX (89359090)
"Favor, disponibilizar as Planilhas Orçamentárias em Formato Excel das
licitações mencionadas abaixo:
PLE 012/2022 Objeto: Contratação de empresas de engenharia para execução
de serviços de manutenção de calçadas existentes e adequação de rotas
acessíveis no Distrito Federal, devidamente especicado no Projeto Básico e no
Edital e seus anexos, dividido em 08 lotes."

II - DA RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA (89384485)
"3. Em atenção ao questionamento apresentado no E-mail - Solicitação
(empresa XXX - Doc SEI 89359090) informamos que não serão disponibilizadas
as planilhas no formato excel.
A documentação disponibilizada está em formato PDF, o que permite que
sejam feitas buscas e pesquisas, estando os dados para elaboração da proposta
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disponíveis."

Considerando respondido o questionamento, colocamo-nos à disposição para outros
esclarecimentos.
A presente resposta ao pedido de esclarecimento ficará disponível e divulgada no seguinte
endereço
eletrônico:
http://app.novacap.df.gov.br/sislicitapublica/
(portal
da
NOVACAP)
e https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp.
Atenciosamente

Ladércio Brito Santos Filho
Chefe do DECOMP/DA
NOVACAP

Documento assinado eletronicamente por LADÉRCIO BRITO SANTOS FILHO - Matr.0973557-7,
Chefe do Departamento de Compras, em 28/06/2022, às 15:27, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 89718844 código CRC= 728C6046.
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