
    

 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/ALAGOAS 

PREGÃO ELETRÔNICO 004/2020 

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, de material gráfico para atender as 
necessidades do Senac/AL. 
 
Referente aos questionamentos recebidos até o momento tem-se a informar inicialmente que ao referido 

procedimento aplica-se a Resolução 958/2012 a seguir esclarece: 

 

ESCLARECIMENTO 001 

 

Atendendo ao solicitado, a seguir o esclarecimento da dúvida abaixo descrita: 

 
Questionamento: 
 
3. CONDIÇÕES COMPLEMENTARES: 
a) A Elaboração da PROPOSTA COMERCIAL (DE PREÇOS) deverá estar de acordo com o quadro de 
quantitativos, com as especificações ou características dos produtos e com as condições gerais contidas no Edital 
e seus Anexos. 
b) Na PROPOSTA COMERCIAL (DE PREÇOS) deverá ser indicado o valor total, que corresponderá ao valor da 
somatória dos itens, observadas as respectivas quantidades, conforme modelo constante do ANEXO II do Edital. 
c) O critério de julgamento é o de MENOR PREÇO POR LOTE, sendo que o valor deverá ser aquele oriundo do 
somatório de todos os itens, considerando-se as quantidades indicadas como ‘QUANTIDADE MÍNIMA’, sob pena 
de desclassificação da Proposta. 
  
Ao apresentarmos a proposta de preços, devemos multiplicar o valor unitário pela quantidade mínima ou máxima 
de cada item? 
  
Por exemplo no item 1, eu multiplico o valor unitário por 20.000 ou por 1.000? Para depois somar todos os totais 
dos itens e encontrar o valor total da proposta (global)..( se for pela quantidade mínima, o contrato não ficará com 
valor inferior ao que poderá ser demandando?), 
  

ITEM 
1 

ESPECIFICAÇÃO 
Filipeta: 26,5x 
15cm, couchê 
brilho – 150g, 4x4 
cores. (Várias 
artes)   

UNIDADE 
Unidade 

QTIDADE 
TOTAL 
ESTIMADA 
20.000   

QTDADE 
MÍNIMA POR 
PEDIDO/ARTE 
1.000   

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

 
Resposta:  
 
A proposta de preço deverá ser elaborada considerando a quantidade total estimada dos itens, caso o 
fornecedor venha considerar a quantidade mínima por pedido/arte sofrerá pena de desclassificação da proposta 
conforme item 3, alínea “c” do Edital do Pregão Eletrônico nº004/2020. 
 

 
Maceió/AL, 12 de fevereiro de 2020 

Comissão de Licitação 


