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Ref.: Convite 02/2018 - Esclare-
cimento 01 . 

 
 
 
 

Prezados (as) Senhores (as): 
 
 

Com relação ao certame em destaque, esclareço:  
 

 
(a) Quanto aos Preços Unitários: existe a obrigatorie-

dade de a proposta de preços informar os preços unitários e totais com 
base no orçamento resumido (Anexo II do Termo de Referência), con-
forme o subitem 6.2.a do Edital:  

 
 
4.2. A PROPOSTA deverá ser composta de: 
 
(a) orçamento estimado em planilha assinado por técnico legalmen-
te habilitado, com quantitativos, preços unitários e totais (realiza-
do com base na Listagem de ORÇAMENTO RESUMIDO, integrante 
do Anexo I), incluindo todas as despesas com encargos fiscais, co-
merciais, sociais e trabalhistas. Ressalta-se que, independente da 
modalidade de contribuição previdenciária adotada pela proponente, 
o preço total da proposta (ver subitem 10.1 do Termo de Referência) 
está limitado ao valor máximo de referência estabelecido pela Admi-
nistração; 

 
 
Outrossim, informa-se que a planilha de “composição de 

custos unitários” – Anexo III do Termo de Referência – é informativa para 
a formulação da proposta. Contudo, será solicitada à vencedora do cer-
tame, no início da execução contratual, a apresentação de uma versão 
adaptada aos valores de sua proposta.  

 
Era o que havia a esclarecer. 
 
Publique-se. 
 
 

Luís Antônio Benites Michel, 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações. 
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