
 

 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO 019/2022 

 
OBJETO: eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de projetores, para uso 
em todo Regional de Alagoas, sob demanda, tipo menor preço por lote, conforme especificações 
constantes do Anexo I deste Edital. 
 
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 002 

 
Atendendo ao solicitado, a seguir o esclarecimento da dúvida abaixo descrita: 
 
Questionamento 01: 
 
O edital não informa a possibilidade de adesão à ata de Registro de Preços. 
Entendemos que será aceita a adesão à ata por outros órgãos da Administração Pública. Nosso 
entendimento está correto? 
 
Resposta 01:   
 
Não tem a possibilidade de outros órgãos aderir a ata de registro de preço, em razão de não ter a 
previsão no edital. 
 
Além disso, percebe-se a tendência do Tribunal de Contas da União em vetar a adesão à ata de 
registro de preços entre órgãos regidos por regimes jurídicos diversos, como se observa a seguir:  
 

“TCU – Acórdão nº 1.192/2010 – Plenário 9.1. conhecer da presente consulta, para 

responder ao consulente que não há viabilidade jurídica para a adesão por órgãos da 

Administração Pública a atas de registro de preços relativas a certames licitatórios 

realizados por entidades integrantes do Sistema “S”, uma vez que não se sujeitam aos 

procedimentos estritos da Lei nº 8.666/1993, podendo seguir regulamentos próprios 

devidamente publicados, assim como não se submetem às disposições do Decreto 

federal nº 3.931/2001, que disciplina o sistema de registro de preços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Questionamento 02: 
 
Somos uma empresa localizada em Brasília - DF, temos muito interesse em participar da presente 
licitação em exclusividade do lote 01 itens 01 e 02, mas devido todo um custo que deverá ser 
considerado no momento da formação do preço, por inclusão da entrega, custo de deslocamento 
dentre outros, precisamos avaliar a viabilidade de participarmos do certame, desta maneira, 
gostaríamos de solicitar o valor unitário estimado para contratação do lote 01 itens 01 e 02? 
 
Resposta 02:   
 
Informamos que não divulgamos o valor estimado da licitação. 
 
Questionamento 03: 
 
Tendo em vista que o edital de licitação não estabelece regra específica sobre regras tributárias, 
questionamos se a proposta de preços e os respectivos lances devem incluir o diferencial de 
alíquota do ICMS? 

 
Resposta 03:   
  
7.3. O valor da proposta, a ser encaminhado eletronicamente para o sistema, deverá ser 
aquele decorrente do somatório dos itens, por lote, aí já incluído o valor de eventuais despesas 
decorrentes de encargos sociais e/ou tributos porventura incidentes, seguros, taxas, custos 
diretos e indiretos, remunerações, despesas fiscais e financeiras, bem como eventual custo 
adicional de frete na entrega ou no transporte ou quaisquer outros ônus, seja a que título for. 
 
 
 

 
Maceió/AL, 13 de setembro de 2022. 

Comissão de Licitação 
 


