
 

 

 

ESCLARECIMENTO Nº 01 – Pregão Eletrônico nº 01/2023 

 

A Comissão Permanente de Licitação do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de Goiás - CAU/GO, instituída pela Portaria nº 11, de 28 de fevereiro de 2023, 

em consideração ao Pregão Eletrônico nº 01/2023, que visa a contratação de empresa 

especializada na gestão e realização de eventos institucionais e similares, incluindo o 

planejamento, a coordenação, a execução e seu acompanhamento, a locação de espaço 

físico, prestação de serviços de segurança, cerimonial, decoração, comunicação visual e 

locação de equipamentos e fornecimento de produtos alimentícios e bebidas para atuar na 

consecução de ações institucionais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás – 

CAU/GO, esclarece: 

 

1) Questionamento: “Referente ao pregão n° 01/2023, vocês disponibilizam os valores 

unitários máximos?” 

Resposta: Com relação a essa perquirição, saliente-se que não há necessidade de 

disponibilização, uma vez que o julgamento da proposta será pelo menor valor global, 

nos termos do item 1.3. do instrumento editalício, de modo que a aferição do valor 

praticado pela empresa se dará pelo grupo/lote como um todo, e não poderá ficar adstrita 

ao valor de cada item, pois que o presente certame não adotou como tipo de licitação o 

menor preço “por item”. Além disso, o pagamento feito à licitante proclamada vencedora 

será pelo valor total do lote, e não pelos itens de cada lote.  

 

2) Questionamento: “Referente ao pregão n° 01/2023, identifiquei divergência nas 

planilhas de valores médio, como por exemplo do Evento 1 - Item 9 (marcação na tabela 

abaixo). O orçamento se refere ao 01 unidade de arranjo de flores, e 2 fornecedores 

constam valores unitários e totais divergente, no qual impacta diretamente do valor 

médio final”. 

  

  

  



 

 

 

 
Resposta: Os valores apresentados no Anexo III – Planilha de Custos e Formação de 

Preços são os constantes nas propostas envidas pelas empresas que participaram da 

formação do preço médio, pesquisa ampla realizada pela entidade com diversas empresas 

do mercado, tendo sido realizada nos exatos termos exigidos pela legislação pátria, vez 

que os questionamentos devidos já foram realizados na etapa de formação do preço 

médio. 

 
 

Goiânia, 22 de março de 2023. 

 

 

Guilherme Vieira Cipriano 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CAU/GO 
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