
Comissão de Licitação da Unilab 
Solicitação de esclarecimentos 001 da Concorrência Pública 03-2016 da Unilab 
 
 
Olá boa tarde 
Escrevemos para tirar dúvidas acerca do edital 03/2016/PROAD/UNILAB que trata do ponto de 
reprografia do campo do Palmares da UNILAB. 
1.      Na leitura que fizemos do edital citado ficamos com dúvidas quanto a abertura das 
propostas e o enceramento do edital, bem com o cadastro das empresas e pessoas físicas. 
Gostaríamos de saber se o cadastramento, inclusive no SICAF, poderá ser realmente feito no 
dia 09/08? Bem como o local onde poderá ser feito esse cadastro com antecedência? 
2.      O MEI – Micro Empreendedor Individual – se enquadra nas categorias posta no edital de 
micro empresa ou empresa de pequeno porte? 
3.      Quanto ao projeto que deve ser enviado, se trata apenas dos valores dos produtos e 
serviços ofertados ou é necessário trabalhar em cima do Anexo I, elaborando objetivo, 
justificativa etc.? 
4.      No anexo I consta uma tabela com os serviços e no anexo II tem outra proposta de tabela. 
No anexo II deve ser colocado a proposta de aluguel do espaço ou especificar novamente os 
preços dos serviços ofertados? 
  
Aguardamos retorno 
Att, 
 
 
Resposta da Comissão: 
 
 
Prezado licitante, em resposta à solicitação de esclarecimentos, informamos que: 
 
 1.      A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 09/08/2016, às 09h30. Se não houver tempo 
suficiente para a abertura dos envelopes Documentação e Proposta em um único momento, 
em face do exame da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os 
requisitos do Edital, todos os envelopes inclusive os não abertos, já rubricados no fecho, 
ficarão em poder da Comissão de Licitação da Unilab, até data e horário marcados, para 
prosseguimento dos trabalhos. 
 
O cadastro no SICAF pode ser realizado qualquer dia, preferencialmente antes do dia da 
licitação, haja vista depender da disponibilidade do pessoal do Setor de Compras/COLOG. 
Porém não é obrigatória a realização deste cadastro, desde que a empresa ou pessoa física 
apresentem a documentação relativa à habilitação. 
 
 
2.      O Empresário poderá se enquadrar como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 
Porte (EPP), desde que atenda aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 
 
 
3.      O licitante deverá basear sua proposta de preços no modelo contido no Anexo II do Edital 
(fl. 33). 
 
 
4.      O Anexo II do Edital é o modelo a ser seguido pelo licitante para elaboração de sua 



proposta de preços para concorrer ao objeto da licitação, que é a concessão de uso do espaço 
da Unilab destinado a exploração de um ponto de reprografia e que será utilizada pela 
comissão de licitação para classificação das propostas, utilizando como critério de escolha a 
MAIOR OFERTA. O anexo I do Projeto Básico (fl. 32) contém a tabela com a descrição dos 
serviços e respectivos valores a serem praticados durante a exploração do ponto de 
reprografia, e deverá ser apresentada juntamente com sua proposta de preços. 
 
att, 
 
Comissão de Licitação da Unilab 
 
 


