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São Paulo, 03 de abril de 2014. 
 
 
 
Pedido de Esclarecimentos 
 
 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/CBAt/2014 
           Registro de Preços para o fornecimento de medalhas 
 
 

Marcio Sandro Mallet Pezarim-ME  

A/C Marcio Sandro Mallet Pezarim 

 
Prezado Senhor, 
 

Indaga Vossa Senhoria: 

“No tocante ao "Modelo - Formulario - Proposta", especificamente no tocante ao dado 
"PREÇO TOTAL UNITARIO DO LOTE", uma vez que acima do citado dado já consta Lote 
01 e os itens 01/02/03 e para cada um deles deve constar a respectiva medalha, preço 
unitário e preço total, assim, no meu entendimento, se quando do preenchimento de cada 
um dos 3(três) itens, constar preço unitário, quantidade da respectiva medalha e preço 
total, é só ao final de cada item inserir "Preço Total do Item 01, 02 e 03" e ao final, o 
PREÇO GLOBAL DO LOTE, que compreende a somatória dos 3(três) itens que compõem 
o Lote, dado este fundamental para a classificação das propostas das licitantes 
participantes do certame, visto tratar-se de pregão do Tipo "Menor Preço Por Lote". 

“Cumpre esclarecer que li o edital e não tive dúvidas, mas, infelizmente, quando do 
preenchimento da Proposta é que restaram dúvidas quanto ao citado detalhe"PREÇO 
TOTAL UNITARIO DO LOTE", 

 

R. Para melhor esclarecer a dúvida suscitada por Vossa Senhoria, permitimo-nos, 
preencher hipoteticamente o formulário proposta – Anexo VIII, de forma ilustrativa. 
 
Vamos supor os seguintes valores: 
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LOTE 01 
 
01 - Medalha Padrão CBAt (Campeonatos Brasileiros e Copa Brasil) – preço unitário 
R$ 1,00 e preço total R$ 1.500,00 (R$1,00 x 1500); 
 
02 - Medalha Padrão Federações – preço unitário R$ 2,00 e preço total R$ 86.040,00 
(R$ 2,00 x 43020); 

03 - Medalha Padrão CBAt (GPs e Meetings) – preço unitário R$ 3,00 e preço total R$ 
2.160,00 (R$ 3,00 x 720). 

 
PREÇO TOTAL UNITÁRIO DO LOTE – R$ 6,00 (item 01 - R$ 1,00+ item 02 - R$ 2,00 + 
item 03 - R$ 3,00). 
 
PREÇO GLOBAL DO LOTE - O preço total para as quantidades estimadas de 45.240 
(quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta) medalhas (item 01+ item 02+ item 03),  
será de R$ 89.700,00. 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT 

   Estimada 

01 

Confecção de medalhas (Material: Zamak, banhado em 3 (três) 
tonalidades: ouro, prata e bronze), com o logo da CAIXA e CBAt na 
parte posterior, para serem utilizadas nos eventos oficiais da CBAt 
(Campeonatos Brasileiros e Copa Brasil). As mesmas deverão ter 
diâmetro de 6 cm e espessura de 0,3 cm e faixa VERDE E AMARELA, 
conforme o layout abaixo.  

UN 1500 

02 

Confecção de medalhas (Material: Zamak, banhado em 3 (três) 
tonalidades: ouro, prata e bronze), com o logo da CAIXA e CBAt na 
parte posterior, para as Federações. As mesmas deverão ter diâmetro 
de 5 cm e espessura de 0,3 cm e faixa VERDE E AMARELA, 
conforme o layout abaixo.  

UN 43020 

03 

Confecção de medalhas (Material: Latão, banhado em 3 (três) 
tonalidades: ouro, prata e bronze), com o Logo da CAIXA e CBAt na 
parte posterior, para serem utilizadas nos eventos oficiais da CBAt 
(GPs e Meetings). As mesmas deverão ter diâmetro de 7,5 cm e 
espessura de 0,5 cm e fita VERDE do tipo Gorgurão, conforme o 
layout abaixo.  

UN 720 
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Portanto, em nosso exemplo o "PREÇO TOTAL UNITARIO DO LOTE" corresponde a 
R$ 6,00. 

Era o que nos cumpria dizer. 

Atenciosamente, 

  

 

 

 


