
 

 

Prezado(a), senhor (a) pregoeiro (a), 

Após leitura do referido edital e seus anexos, gostaríamos de esclarecer algumas duvidas 

descrita a baixo. 

Tendo como vista o principio da igualdade e isonomia nos submetemos ao pedido de 

esclarecimento para participarmos no referido processo de licitação para o referido órgão. 

Á Pró-Reitoria de Administração da Universidade 

da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2021 

Pedido de esclarecimentos 

1- No estudo técnico preliminar item 2.descrição da necessidade 

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira – UNIALB está 

implantando, através da Pró-reitoria de Extensão, Arte e Cultura -PROEX, o Centro Cultural da 

UNILAB que será um complexo de espaços voltados para o fomento da Arte e da Cultura, 

localizado nos Campus das Auroras, em Acarape, no estado do Ceará, cujas atividades e 

benefícios se estendem para a toda comunidade acadêmica, em que se inclui o Campus dos 

Malês no município de são Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano. No Centro estão 

previstos três espaços como a sala de dança, teatro e cultura popular, a sala de exposições e o 

espaço musical. 

A aquisição dos instrumentos e equipamentos musicais irá oportunizar, dentro do espaço 

musical, a criação de uma orquestra musical que tem como objetivo qualificar os grupos 

artísticos culturais hoje existentes na UNILAB (campi Ceará e Bahia), fomentar a criação de 

novos grupos envolvendo as comunidades interna e externa, bem como contribuir com os 

programas /projetos chancelados por esta Pró-reitoria. 

Observou-se que no Termo de referencia não consta os itens que deverão ser entregues no 

Campus dos Malês no município de são Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano. 

no item 6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO do termo de derefencia, no 

quadro constante não mostra os itens do Campus dos Malês no município de são Francisco do 

Conde, no Recôncavo Baiano. 

Perguntamos: 

O licitante terá que fazer entrega de materiais no Campus dos Malês no município de são 

Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano? 

Se positivo, Quais itens e quantos deverão ser entregues no Campus dos Malês no município 

de são Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano? 



 

2-No item 25 do lote 2 - Existe uma divergência na descrição: 

 item 25 do termo de referencia a descrição é  - "Pandeirola percussiva em formato de meia 
lua, feito em policarbonato com 16 pares de platinetas em inox. Manopla com revestimento 
de borracha. Garantia mínima de um ano". 

Estudo técnico a descrição é - Pandeirão do boi 20'' com afinador + matraca. Com capa 
reforçada para proteção. Garantia mínima de um ano. 
 

Existe uma divergência na soma do quantitativo referente ao termo de referencia e estudo 
técnico, tendo como exemplo o item 3 do lote 2 o quantitativo total no termo é 4 e no estudo 
consta 3 e assim sucessivamente com os demais. 

Quanto ao valores de referencia também gostaríamos de saber qual a base de pesquisa e ano 
que foi elaborado, pois como temos fatores externos e inflação em constante mudanças, 
podemos observar que encontram sem muita margem de lucro para o momento. 

 

Perguntamos: 

Qual descrição devemos levar em consideração para elaboração da proposta de preços, a do 

termo de referencia  ou termo preliminar? 

Qual o quantitativo  que devemos considerar, o do termo de referencia ou o do estudo 

preliminar? 

Os valores de base disponível no sistema são os mesmo do referido edital? 

O edital passará por correções, ratificações, alterações? 

 

Certos de sua indispensável compreensão, ficamos no aguardo de suas respostas. 

 

Grata! 

 

 

 

 

 


