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Ref.: Pregão Eletrônico n.º 105/2018 – 
Esclarecimento 01. 

 
 
 

Prezados (as) Senhores (as): 
 
 

Com relação ao certame em destaque, esclareço que:  
 
a) Preenchimento da Planilha do Anexo IV do Edital – deve ser 

preenchida somente quanto à coluna de valores unitários, tanto de desconto em peças 
(usar tabela de  correspondência do subitem 11.5 do Anexo I do Edital, a qual trabalha 
com valores decrescentes de 1,00 até 0,00), quanto de valor da hora técnica de trabalho 
(valor livre até 0,01). Ainda, para facilitar, há campos de referência onde estarão 
determinados os unitários correspondentes ofertados. 

 
Preenchidos os valores unitários da coluna acima referida, eles serão 

multiplicados pela estimativa estabelecida pela PGJ/MPRS, obtendo-se o resultado de 
cada subitem (1.1. e 1.2.), cuja soma (valor TOTAL) definirá o vencedor de cada lote. 

 
b) Preenchimento da proposta no Portal Banrisul – No momento do 

cadastro da proposta em cada lote do sistema eletrônico, preencher com o resultado de 
cada subitem (1.1 e 1.2). Assim, o valor TOTAL (valor referencial para a disputa) será 
automaticamente calculado. 

 
c) Preenchimento da proposta final no formulário do Anexo IV do 

Edital – Quando da elaboração da proposta final, o valor TOTAL será o início, devendo 
ser posteriormente especificados os valores unitários. Na ocorrência de dízimas 
periódicas, optar por diminuir o valor total, a fim de adequá-lo aos unitários 
estabelecidos. 

 
 
Era o que havia a esclarecer. 
 
 

 
Atenciosamente, 
 

 
Luis Antônio Benites Michel, 

Pregoeiro. 
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