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Recife, 06 de fevereiro de 2023.  

 

PROCESSO N°004/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO N°002/2022 

SEI Nº 0060407849.000116/2022-86 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TIPO 50% INCETIVADA NO AMBIENTE 
DE CONTRATAÇÃO LIVRE (ACL) PARA O SUPRIMENTO DAS UNIDADES 
CONSUMIDORAS DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - 
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES - LAFEPE, COM PONTO DE ENTREGA NO CENTRO DE 
GRAVIDADE DO SUBMERCADO NORDESTE, conforme as especificações e disposições 
contidas no TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I. 

 

Senhor licitante,  

 

Segue resposta ao questionamento formulado por e-mail referente ao processo supracitado, 

esclarecemos:  

1. Poderiam confirmar se os lances serão realizados sobre o valor total do lote ou por valor 
unitário? 
 

 RESPOSTA: Conforme consta no item 17 do edital, valor da proposta no sistema do Banco do 
Brasil será o valor global, ou seja o valor de fornecimento para os 05(cinco) anos. Vejamos: 
 
 
  14.1.(...). Será classificado provisoriamente em primeiro lugar na disputa o licitante que ofertar 
o MENOR PREÇO GLOBAL PARA O LOTE e terá como critério de julgamento o menor valor que lhe 
for atribuído, atendidas as especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I. 
 
Agora, a proposta que deve ser enviada por email junto com as documentações, em até 24 
(vinte e quatro) horas depois da disputa, essa deve conter os valores dos itens/ano.  
 
Item 14 do TERMO DE REFERÊNCIA. “ 14.1. A licitação terá um único lote, devendo os 
licitantes orçarem todos os seus itens, conforme modelo de proposta, ANEXO VII. 
. 

2.  8) Após o encerramento da etapa de Lances, o LICITANTE deverá declarar os 
descontos ofertados para cada ano, que constarão em Contrato, sendo que o preço 

de cada ano: 

8.1) não deverá ser superior aos seus respectivos preços de referência; 
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8.2) O % de desconto apresentado no Preço Médio da proposta vencedora, deverá ser aplicado 
de forma linear sobre todos os itens (mesma redução percentual 

para todos os anos);” 

 

Isso significa que deve ser aplicado exatamente o mesmo “desconto” do preço médio 
ponderado de referência em todos os preços anuais? 

  

Por exemplo, caso o preço unitário equivalente vencedor for R$156,00, que é equivalente a 1% 
de desconto, teríamos que oferecer 1% em todos os preços anuais? 

  RESPOSTA: Sim, a aplicação deverá ser linear sobre todos os itens. 

 
Atenciosamente, 

 
Adele Santana  

Pregoeira 


