Prezados Senhores,

Solicito-lhes esclarecimentos referentes ao Pregão nº 139/2019, a seguir:

Ao lançar a proposta no Comprasnet os itens 1,2 e 3 estarão disponíveis para
eventuais lances, o item 4, está com preço de referência do órgão congelado em
R$ 89.954,74 onde apenas poderá ser dado desconto e o item 5 está congelado
para lance no valor de R$ 67.466,06.
Com isso ao encerrar a fase de lances a licitante terá o valor global calculado no
Comprasnet, que será diferente da planilha do anexo XII, onde o item 4 está
vinculado a 20% do valor atualizado dos postos fixos e o item 5 está vinculado a
15% do valor atualizado dos postos fixos, caso os itens 1,2 e 3 recebam lances
finais estes itens serão atualizados no anexo XII e automaticamente os itens 4 e 5
conforme fórmulas estabelecidas.
Utilizando como referência o anexo XII o valor global é R$ 607.194,50, como é
obrigatório o lance mínimo de 5% no item 4 o valor global reduz
para R$ 602.696,74, antes mesmo dos lances.
Qual o valor final da proposta, o calculado pelo Comprasnet ou o calculado pelas
fórmulas da planilha do anexo XII?
Obrigado.
Resposta:
Boa noite,
Sim, os itens 1 ao 3 será de menor preço. Para o item 4 será aplicado o maior
percentual de desconto. O sistema classificará na ordem do maior para o menor
desconto ofertado. O item 5 deverá ser cadastrado o valor na sua totalidade, não
sendo passível de lances.
Importante frisar que estamos falando de uma licitação de um único grupo, o
sistema no item 4 (maior desconto
), aplicará o percentual ofertado e descontará no valor estimado para o item 4, e
classificará na sua totalidade.
Exemplo:

Exemplo
de um
lance

Quantidade Valor estimado
Oficial de
Manutenção
1 predial
Auxiliar de
manutenção
2 predial
Eletricista de
instalações
3 (edifícios) – líder

4 materiais

5 subcontrataçao

24

R$6.432,27

R$4.000,00

48

R$4.440,55

R$2.000,00

12

R$6.854,39

R$1.000,00
Nesse item o
sistema
descontará os 10%
do estimado
(R$ 89.954.74)
Valor com o e colocará no
desconto
sistema o valor
(R$ 80.959,2 com o desconto
10% 7)
R$ 80.959,27

1

89.954,74

1

(não
ofertar
67.466,06 lance)

R$67.466,0
6

Total
ofertado do R$352.425,
33
grupo

Ressalto que, o exemplo acima é meramente explicativo. Não poderão
influenciar na licitação.

Boa tarde licitante,
Esqueci-me de acrescentar:
Qual o valor final da proposta, o calculado pelo Comprasnet ou o calculado pelas fórmulas
da planilha do anexo XII?
Resposta: É o valor calculado pelo Comprasnet.
Atenciosamente
PATRÍCIA Milhomem Gonçalves

