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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO N° 01 

 

 

PE 04/2020 – Aquisição de Mobiliário de Escritório em Geral 

 

Às 16:32hrs do dia 20 do mês de outubro de 2020, foi recebido no endereço eletrônico 

licitacao@sanemar-sa.com.br pedido de esclarecimento, conforme descrito a seguir: 

 

 

PERGUNTA 1: 
 
O pregão 04/2020, conforme cláusula abaixo: 

 

12.1.2 As ofertas dos licitantes não poderão ultrapassar o limite dos preços unitários de cada item, 

conforme apurados pela Sanemar e consignados na Planilha Estimativa de Quantitativo e Preços 

Unitários, sob pena de desclassificação da proposta de preços, ainda que esta consigne o menor 

valor do lote. 

 

Como vamos saber se ultrapassou se o edital não vem com a estimativa de preço de acordo com os 

itens que deverão ser cotados e aderidos 

 

RESPOSTA 1: 

 
Conforme previsto no artigo 34 da Lei Federal n° 13.303/2016, bem como, o artigo n° 25 do 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos, abaixo transcritos, o valor estimado da contratação 

deve ser sigiloso. 

 

Da Lei Federal 13.303/2016: 

 

“Art. 34. O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa 

pública ou pela sociedade de economia mista será sigiloso, facultando-se 

à contratante, mediante justificação na fase de preparação prevista no 

inciso I do art. 51 desta Lei, conferir publicidade ao valor estimado do 

objeto da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos 

quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração 

das propostas.” 

 

 

Do Regulamento Interno de Licitações e Contratos: 

 

“Art. 25. O orçamento estimado da contratação será sigiloso, 

facultando-se à SANEMAR, mediante justificativa na fase preparatória, 

conferir publicidade ao valor estimado do objeto da licitação, sem 

prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais 

informações necessárias para a elaboração das propostas.  

 

§ 1°. A informação de que trata o caput deste artigo poderá se tornar 

pública na fase de negociação ou após a revogação da licitação.” 
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Tendo em vista o acima exposto, lembramos que o subitem 10.7 do edital, abaixo transcrito, prevê 

que as propostas que apresentarem preço(s) unitário(s) e/ou total(ais) excessivo mesmo após a 

negociação serão desclassificadas, bem como, o subitem 12.6 determina que somente na fase de 

negociação ou revogação os licitantes terão conhecimento do valor máximo admitido, ou seja, os 

licitantes terão conhecimento do valor estimado para a contratação na etapa de negociação ou 

revogação. 

 

 

“10.7 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço 

manifestamente inexequível e as que não atenderem às exigências do ato 

convocatório, assim como será(ão) desclassificada(s) a(s) propostas que 

apresentarem preço(s) unitário(s) e/ou total(ais) excessivo, considerados 

estes como aqueles superiores ao estimado pela Sanemar, mesmo após a 

negociação prevista no art. 84 do Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos - RILC da Sanemar.” 

 

 

“12.6 Somente na fase de negociação ou na fase de revogação, o licitante 

terá conhecimento do valor máximo estimado admitido pelo ÓRGÃO 

GERENCIADOR para a presente contratação, ressalvando-se os casos 

de publicidade do valor estimado, conforme disposto no caput do artigo 

34 da Lei 13.303/2016.” 

 

 

 

 

 


