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Recife, 13 de janeiro de 2023.  

 

PROCESSO N° 004/2023 – 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. 

 

Senhores licitantes,  

 

Em resposta a questionamentos formulados por e-mail referente ao processo supracitado, 
esclarecemos:  

 
 
  

1. Aproveitamos a oportunidade de pedidos de esclarecimentos para questionar sobre a 
inclusão do ICMS nos lances ofertados e na proposta, tendo em vista que há divergência no 
edital quanto a este ponto, consoante as cláusulas que destaco a seguir: 

  

?[...]  15.1.6. No(s) preço(s) proposto(s) será(ão) considerado(s) incluso(s) as despesas, tais 
como: mão de obra, seguros,embalagens, fretes, cargas, descargas, tributos (impostos, com 
exceção do ICMS, taxas, emolumentos e contribuiçõesfiscais), que sejam devidos, em 
decorrência direta ou indireta do contrato a ser celebrado entre as partes, ou de sua execução 
e serão de inteira responsabilidade da contratada. 

  

4.2. O valor do contrato compreende os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento 
do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguro, despesas de 
administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas. 
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XIV - Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA arcar com todos os riscos, 
obrigações, responsabilidades, TRIBUTOS, ENCARGOS SETORIAIS, custos e encargos de 
transmissão, de distribuição e de conexão, perdas de transmissão e de distribuição porventura 
devidas e/ou verificadas em face da disponibilização da ENERGIA ELÉTRICACONTRATADA 
até o CENTRO DE GRAVIDADE [...]?. 

 

 Sendo assim, com base nas cláusulas supracitadas, o valor do ICMS está ou não 
incluso no valor da proposta? 

 

 
RESPOSTA: A área demandante “o valor do ICMS será especificado à parte e contabilizado no 
valor global da proposta”. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Atenciosamente, 

 
Adele Santana 

Agente de Licitação 


