
 
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
 

Ref. Pregão Presencial nº 020/2018  
Prezado Senhor, 

Em atenção ao e-mail de 22 de março de 2018 às 13h50min que informam dúvidas 
sobre condições do Pregão Presencial supra mencionado e sobre elas solicita esclare-
cimentos, cumpre-nos a responder: 

 

Pergunta: “Boa tarde, venho através deste e-mail solicitar alguns esclarecimentos referente 

ao pregão presencial 020/2018.  

Aonde se diz: “Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de telas 

de arame, telas mosqueteiras e materiais para alambrado”, e: 

4.3. Dos Serviços: 

c) Na execução dos serviços deverão estar inclusos material (matéria-prima), mão-de-

obra e instalação. 

Disto isso, gostaríamos de saber se todos os produtos descritos no edital estarão com a mão 

de obra e instalação inclusa nos preços, pois o único item que vem com a instalação descrita 

na descrição do produto é o item 7 - 47515-Tela de nylon lisa - tela mosquiteiro cinza, largura 

1,50 trançada diâmetro do fio: 0,20 mm. Instalação inclusa.  

Conforme dito acima apenas o item 7 consta com a descrição de instalação inclusa. Agora se 

todos os itens estiverem com a instalação inclusa os preços dos demais não são compatíveis 

com a instalação e a mão de obra, eles são compatíveis apenas com o preço de venda no 

mercado atual, sem mão de obra e sem instalação. Conforme a tabela abaixo que se encontra 

no edital deste pregão, podemos ver que apenas o item 7 vem na descrição o pedido de insta-

lação inclusa. 

      Cotação nº 23 - Valor Médio 

Item     Produto Quantidade Unidade R$ Unit R$ Total 

1.     
  

22298-Arame 16 galvanizado - macio BWG 

16 1,65mm  
268 KG 16,09 4.312,12 

2.     
  

5135-Arame liso ovalado 15x17 rolo 

1000m        
69 RL 443,86 30.626,34 

3.     
  

11063-Armação - armação fixa em perfil de 

alumínio para telas mosqueteiras de janelas 

e portas - preço por m (metro).                         
100 PÇ 149,40 14.940,00 

4.     
  

6390-Catraca - de cerca - catraca em aço 

zincado, com roseta e trava; fácil de utilizar, 

montar e desmontar; resistente a chuva; 

vento e outras ações deprecativas; apropria-

da para arame liso. 

616 UN 8,85 5.451,60 



 
5.     
  

12297-Tela de arame galvanizado - BWG 

12 malha 6x6 2,7mm - maior resistência e 

excelente acabamento. 
4.140 M2 17,55 72.657,00 

6.     
  

12334-Tela de arame galvanizado- BWG 14 

malha 6x6 2,11mm - maior resistência e 

excelente acabamento. 
10.630 M2 18,14 192.828,20 

7.     
  

47515-Tela de nylon lisa - tela mosquiteiro 

cinza, largura 1,50 trançada diâmetro do fio: 

0,20 mm. Instalação inclusa. 
4.060 M 72,64 294.918,40 

  Valor Total Geral: R$ 615.733,66 

  

- Todos os produtos deste edital estão com a mão de obras e instalação inclusas nos 

preços base?  

 Agora referente ao item 3:  

11063-Armação - armação fixa em 

perfil de alumínio para telas mosquetei-

ras de janelas e portas - preço por m 

(metro).                         

100 PÇ 149,40 14.940,00 

Em sua descrição vocês solicitam o preço deste produto em metro, porem na unidade solicitam 
este produto por pç = peça, vejo que se solicitarem por metro, a cada metro do material usado 
para fabricação desta armação seria cobrado um valor de 149,40 agora se o produto for vendi-
do por peça, a cada armação montada ela custaria o valor de 149,90, porem se a descrição 
correta for esta, por peça, vejo que precisaria constar na descrição a altura x comprimento e 
profundidade desta armação para definição do seu preço base. 
 

Reposta: Caro licitante, em atenção às duvidas exaradas, cumpre-nos responder que 
os itens cotados não estão com mão-de-obra inclusa. 

Para o item de número 7 (sete), código 47515 do Termo de referência, somente 
este possui como exigência a instalação. 

No que diz respeito ao item 3 (três) de código 11063 no Termo de referência, es-
te está cotado por peça, no entanto, cada peça deste produto corresponde a um metro 
do mesmo. 

 

Sendo assim acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos 
solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes. 

 

Atenciosamente, 
 

 
*José Ricardo Alves de Oliveira 

Coord. Licitações 
*Original assinado nos autos do processo 


