COMUNICADO I
PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2021 – SEBRAE/RN – CPL
A Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE/RN esclarece às empresas participantes do
PREGÃO N.º 10/2021 – SEBRAE/RN – CPL, que após questionamentos dos participantes, vem
esclarecer que:
QUESTIONAMENTOS
1. Na página 2 consta a seguinte informação: “2.6 - O valor global estimado a ser pago
pelos serviços objeto do presente PREGÃO é de R$ 80.182,50 (oitenta e oito mil, cento
e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).”
Pergunta: Qual o valor correto previsto para contratação?
RESPOSTA:
Onde se lê : “2.6 - O valor global estimado a ser pago pelos serviços objeto do
presente PREGÃO é de R$ 80.182,50 (oitenta e oito mil, cento e oitenta e dois reais e
cinquenta centavos).”
Leia-se: “2.6 - O valor global estimado a ser pago pelos serviços objeto do presente
PREGÃO é de R$ 80.182,50 (oitenta mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta
centavos).”
2. Na página 3 consta informação que o envelope 1 é destinado à PROPOSTA
COMERCIAL. No entanto, na página 4, item 6, cita que a PROPOSTA COMERCIAL
deve ser colocada no ENVELOPE Nº2.
Pergunta: Em qual envelope deve ser anexada a proposta – nº 1 ou nº2?
RESPOSTA:
Onde se lê:
6 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1 – A Proposta de Preços a ser colocada no ENVELOPE Nº 2, deverá ser redigida em língua
portuguesa e preencher os seguintes requisitos:

Leia-se:
6 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1 – A Proposta de Preços a ser colocada no ENVELOPE Nº 1, deverá ser redigida em língua
portuguesa e preencher os seguintes requisitos:

3. Na página 29 (Anexo I) consta o quadro – modelo de proposta.
Pergunta: Nas colunas de 1 a 6 o valor contempla o total de empresas analisadas em
cada faixa, sendo que somente na coluna 7 o valor é individual, correto?
RESPOSTA: O valor expresso em cada coluna é o valor unitário que será multiplicado
pela quantidade de candidatos do intervalo.
SEGUE ABAIXO PLANILHA COM VALORES MÉDIOS OBTIDOS NO MERCADO
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