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PERGUNTA: 
– É obrigatória a indicação de marca e modelo dos itens que compõem o LOTE 02 – 
MÓVEIS SOB MEDIDA? 
 
RESPOSTA: 
No Anexo ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL do Edital, há a observação 
de que na proposta deverá ser citada ao final “MARCA, MODELO e nº do Registro no órgão 
competente, quando for o caso”. No mesmo Anexo há ainda a recomendação de que: “Não 
serão aceitas propostas que não indicarem marca e modelo do item ofertado”. 
 
Primeiramente, destacamos que a marca e o modelo são necessários para avaliação dos 
itens propostos quanto às especificações e características. 
 
No caso do Lote 02, as características e especificações do objeto já estão destacadas no 
ANEXO V – PLANILHA DE DETALHAMENTO DOS MÓVEIS SOB MEDIDA e LAYOUTS e 
no ANEXO VI – PROPOSTA DETALHADA DE PREÇOS DO LOTE 02. 
 
Desta forma, a indicação de marca e modelo não é o caso do Lote 02. 
 
 
PERGUNTA: 
– A proposta para o Lote 02 deverá ser apresentada no Preço Total ou Individualizada por 
item? 
 
RESPOSTA: 
Quanto à apresentação da proposta para o Lote 02 – Item 18, deverá obedecer ao seguinte 
critério, conforme estabelecido no Edital, no ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E 
CONDIÇÕES COMERCIAIS, nas especificações para o Item 18: 
 

“1 - Os preços unitários deverão ser discriminados em planilha anexa, conforme 
o Anexo VI deste Edital. 
2 - Não serão admitidas propostas que contemplem apenas parte dos móveis.” 

 
Portanto, deverá ser apresentado o preço total proposto para o Lote 02 -  Item 18: 
“Móveis confeccionados sob medida conforme detalhamento e layout em anexo”, e o 
proponente deverá também apresentar o ANEXO VI – PROPOSTA DETALHADA DE 
PREÇOS DO LOTE 02 devidamente preenchido com o preço unitário de todos os itens 
que compõem o projeto, sob pena de desclassificação. 
 
No Anexo VI deverão ser detalhados os preços para todos os 42 itens. 
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