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SEGUNDO TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2012 SRP 

 

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio de sua Pregoeira e do Secretário 

Municipal de Compras e Licitações, tendo em vista o que consta do Processo nº  48067239/2012, e 

nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002 Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, diante da 

dúvida expressa em documento eletrônico encaminhado a esta Secretaria, e através de resposta do 

órgão interessado, esclarece:  

 
Pergunta: 
 

1. O Edital dispõe:  

6.3.1.3 - A proposta deverá conter as especificações detalhadas dos equipamentos, incluindo a 

marca e o modelo, e ainda dos serviços de locação, de acordo com a Planilha de Preços, 

discriminando o valor unitário da locação de cada equipamento, assim como o valor unitário da 

cópia/impressão, bem como o valor total mensal e o valor total anual estimado dos serviços, de 

acordo com a Planilha de Composição dos Custos e Formação dos Preços... 

4.1 A proposta de preços em sua forma IMPRESSA deverá, sob pena de desclassificação, conter 

o seguinte: Planilha de Preços, discriminando o valor unitário da locação de cada equipamento, 

assim como o valor unitário da cópia/impressão , bem como o valor total mensal e o valor total 

anual estimado, em moeda nacional, além Planilha de Composição dos Custos e Formação dos 

Preços; 

 

Entendemos que a Planilha de Preços e a Planilha de composição de Custos e Formação de 

Preços se resumem à planilha de preços do Anexo I, correto? Caso seja necessário fazer a 

Planilha de composição dos custos e formação de preços (detalhamento dos custos), tem 

alguma exigência para essa planilha? 

 
Resposta: 
 

 
1. Sim. Está correto. Deverá ser preenchida a planilha do Anexo I. Quanto a segunda pergunta, 

não é necessário fazer uma Planilha de composição dos custos e formação de preços com 

detalhamento dos custos. 

 
 Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h, nos dias normais de 

expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Secretaria 

Municipal de Compras e Licitações, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, 

Bloco B, Térreo - Goiânia-GO. FONE/FAX: (62) 3524-6320/6315. 

        

SECRETRAIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE 

GOIÂNIA, aos 25 dias do mês de outubro de 2012.    

                                                (assinatura no original) 

Fradique Machado de Miranda Dias 

Secretário 

    


