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ESCLARECIMENTOS 
PREGÃO ELETRÔNICO 03/2021 

 
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Goiás – SESCOOP/GO, torna 

público para conhecimento dos interessados, esclarecimentos sobre questionamento apresentados até o 
presente momento, relativos ao Pregão Eletrônico 03/2021. 

 
Questionamento 1 
 
“Venho por meio deste questionar o Pregão Eletrônico 003/2021: 
 
4.4. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor total do lote, expresso em Real 
(R$) e com 2 (duas) casas decimais, sendo recomendado citar, no campo de descrição/observações, o valor por 
item, sendo que, para o item 1 deve ser informado o valor mensal do serviço e, para o item 2, o valor total da taxa 
de instalação, se houver. 
 
Entendemos que não é obrigatório descrever os preços no campo de descriçao do portal. Esta correto?" 
 
 
Resposta: No sistema a empresa deverá informar o valor total do Lote que, conforme consta do Edital tem como 
objeto a contratação de serviços, seja de Banda Larga ou de Link Dedicado, pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses, veja (grifos nossos): 
 

“4. DAS PROPOSTAS 
(...) 
4.4. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor total do lote, 
expresso em Real (R$) e com 2 (duas) casas decimais, sendo recomendado citar, no campo de 
descrição/observações, o valor por item, sendo que, para o item 1 deve ser informado o valor mensal 
do serviço e, para o item 2, o valor total da taxa de instalação, se houver. Os valores a serem 
informados devem considerar e incluir todas as despesas diretas e indiretas, tais como impostos 
(federais, estaduais e/ou municipais), taxas, salários, transporte, seguros, fretes, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e seguros de acidente de 
trabalho, despesas com deslocamentos, hospedagem, alimentação, enfim, todas as despesas e 
materiais (se for o caso) necessários a atender o objeto deste Pregão.” 
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