
 

 

Pregão Eletrônico nº 03/2015-PE/SLU
 

EEDDIITTAALL  DDEE  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO
PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRROONNIICCOO
 
TIPO: Menor Preço por Lote

PROCESSO: 094.000.335/2014

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais 
diversos (hidráulicos, construção e elétricos), para manutenção predial nas 
unidades desta Autarquia, distribuídos em 03 (três) lotes distintos, 
conforme relacionados no item 2 do  Anexo I 

RReessppoossttaass  aa  ppeeddiiddooss  dd
 

QUESTIONAMENTO N.º 1:

 
Nos itens 1 e 2 do lote 3 estã
MAÇARANDUBA ( Manilkara Elata ), que são protegidas por Lei e o comércio da 
mesma controladas pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis). 
Primordialmente questionamos sobre o 
da madeira desta espécie observamos já que somos revendedores desta madeira 
que o preço apresentado para o estimado se encontra em desacordo com preços 
praticados no mercado , uma vez que testa madeira é comprada pe
o preço entre o item 1 e 2 do lote 3 deveriam ser ao mesnos aproximado em se 
tratando de madeira da mesma espécie. 
O item 1 se apresenta da seguinte forma e preço: 
VIGOTA MADEIRA, Material: maçaranduba, Comprimento: 5 m, Largura: 0,15 m,
Espessura: 0,06 m, Características Adicionais: 1ª qualidade, bruta sem empena e 
rachadura.  
300 peças no valor unitário de R$ 126,00 e total de R$ 37.800,00. 
OBS: L= 0,15M E= 0,06M C=5M 
O M³ (metro cúbico) = L*E*C 
0,15 X 0,06 X 5 = 0,045M³ de uma peça.
Valor da peça dividido pelo metro cúbico de uma peça: 126 / 0,045 = R$2.800,00. 
Dois mil e oitocentos seria o valor do metro cúbito para este item, preço hoje 
praticado no mercado ao qual estamos de acordo, agora veja a apresentação do 
preço do mesmo produto serrado em tábuas para o lote 3, item 2, abaixo:
TÁBUA MAÇARANDUBA, Espécie Madeira: ma
Espessura: 0,028 m, Apresentação: bruta, Características Adicionais: de 
1°qualidade.  
150 metros no valor unitário de R$ 9,07 no total de R$ 1.360,50. 
OBS: L= 0,30M E= 0,028M C=1M 
O M³ (metro cúbico) = L*E*C 
0,30 X 0,028 X 1 = 0,0084M³ de uma peça. 
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094.000.335/2014 

Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais 
diversos (hidráulicos, construção e elétricos), para manutenção predial nas 
unidades desta Autarquia, distribuídos em 03 (três) lotes distintos, 
conforme relacionados no item 2 do  Anexo I – Termo de Referência.

22ºº  LLOOTTEE  DDEE  QQUUEESSTTIIOONNAAMMEENNTTOOSS  

ddee  eessccllaarreecciimmeennttoo  

QUESTIONAMENTO N.º 1: 

Nos itens 1 e 2 do lote 3 estão pedindo madeiras de Lei, da espécie 
MAÇARANDUBA ( Manilkara Elata ), que são protegidas por Lei e o comércio da 
mesma controladas pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis).  

questionamos sobre o preço da madeira. Como o Órgão 
da madeira desta espécie observamos já que somos revendedores desta madeira 
que o preço apresentado para o estimado se encontra em desacordo com preços 
praticados no mercado , uma vez que testa madeira é comprada pe
o preço entre o item 1 e 2 do lote 3 deveriam ser ao mesnos aproximado em se 
tratando de madeira da mesma espécie.  
O item 1 se apresenta da seguinte forma e preço:  
VIGOTA MADEIRA, Material: maçaranduba, Comprimento: 5 m, Largura: 0,15 m,
Espessura: 0,06 m, Características Adicionais: 1ª qualidade, bruta sem empena e 

300 peças no valor unitário de R$ 126,00 e total de R$ 37.800,00. 
OBS: L= 0,15M E= 0,06M C=5M  
O M³ (metro cúbico) = L*E*C  
0,15 X 0,06 X 5 = 0,045M³ de uma peça.  
Valor da peça dividido pelo metro cúbico de uma peça: 126 / 0,045 = R$2.800,00. 
Dois mil e oitocentos seria o valor do metro cúbito para este item, preço hoje 
praticado no mercado ao qual estamos de acordo, agora veja a apresentação do 

oduto serrado em tábuas para o lote 3, item 2, abaixo:
TÁBUA MAÇARANDUBA, Espécie Madeira: maçaranduba, Largura: 0,30m, 
Espessura: 0,028 m, Apresentação: bruta, Características Adicionais: de 

150 metros no valor unitário de R$ 9,07 no total de R$ 1.360,50. 
OBS: L= 0,30M E= 0,028M C=1M  
O M³ (metro cúbico) = L*E*C  

0,0084M³ de uma peça.  
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Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais 
diversos (hidráulicos, construção e elétricos), para manutenção predial nas 
unidades desta Autarquia, distribuídos em 03 (três) lotes distintos, 

Termo de Referência. 

o pedindo madeiras de Lei, da espécie 
MAÇARANDUBA ( Manilkara Elata ), que são protegidas por Lei e o comércio da 
mesma controladas pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

preço da madeira. Como o Órgão necessita 
da madeira desta espécie observamos já que somos revendedores desta madeira 
que o preço apresentado para o estimado se encontra em desacordo com preços 
praticados no mercado , uma vez que testa madeira é comprada pelo metro cúbico, 
o preço entre o item 1 e 2 do lote 3 deveriam ser ao mesnos aproximado em se 

VIGOTA MADEIRA, Material: maçaranduba, Comprimento: 5 m, Largura: 0,15 m, 
Espessura: 0,06 m, Características Adicionais: 1ª qualidade, bruta sem empena e 

300 peças no valor unitário de R$ 126,00 e total de R$ 37.800,00.  

Valor da peça dividido pelo metro cúbico de uma peça: 126 / 0,045 = R$2.800,00.  
Dois mil e oitocentos seria o valor do metro cúbito para este item, preço hoje 
praticado no mercado ao qual estamos de acordo, agora veja a apresentação do 

oduto serrado em tábuas para o lote 3, item 2, abaixo: 
çaranduba, Largura: 0,30m, 

Espessura: 0,028 m, Apresentação: bruta, Características Adicionais: de 

150 metros no valor unitário de R$ 9,07 no total de R$ 1.360,50.  
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Valor da peça por metro, dividido pelo metro cúbico do metro da peça: 9,07 / 0,0084 
= R$ 1.079,76 (um mil, setenta e nove reais e setenta e seis centavos
mercado é preço para de 2º qualidade no mercado conhecido como 
Questionamos também sobre a não solicitação do Documento que permite aos 
interessados em participar do certame a venda de madeiras protegidas por lei, como 
a espécie solicitada nos itens 1 e 2 do lote 3 do termo de referência. O documento 
que informamos seria o CADASTRO TECNICO FEDERAL DO IBAMA (CTF) e 
DOCUMENTO DE ORIGEM FLERESTAL (DOF). Este último deve ser apresentado 
juntamente com a nota fiscal, e o mesmo é a autorização de venda e transporte da 
madeira. 

RESPOSTA: 

Em resposta ao questionamento
a todos que possam interessar o que segue: 

A pregoeira e equipe de apoio 

Os itens do lote 3: vigota de madeira, tábua
reformulados para uma futura licitação.

Informa-se, ainda, que ficam inalte
Pregão, bem como o dia e horário de sua abertura.
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Valor da peça por metro, dividido pelo metro cúbico do metro da peça: 9,07 / 0,0084 
um mil, setenta e nove reais e setenta e seis centavos

mercado é preço para de 2º qualidade no mercado conhecido como 
Questionamos também sobre a não solicitação do Documento que permite aos 
interessados em participar do certame a venda de madeiras protegidas por lei, como 
a espécie solicitada nos itens 1 e 2 do lote 3 do termo de referência. O documento 

mamos seria o CADASTRO TECNICO FEDERAL DO IBAMA (CTF) e 
DOCUMENTO DE ORIGEM FLERESTAL (DOF). Este último deve ser apresentado 
juntamente com a nota fiscal, e o mesmo é a autorização de venda e transporte da 

Em resposta ao questionamento, a pregoeira e sua equipe de apoio
a todos que possam interessar o que segue:  

A pregoeira e equipe de apoio resolvem, após apuração, cancela

Os itens do lote 3: vigota de madeira, tábua maçaranbuda e porta de madeira
uma futura licitação. 

se, ainda, que ficam inalteradas todas as exigências do edital do referido 
Pregão, bem como o dia e horário de sua abertura. 
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Valor da peça por metro, dividido pelo metro cúbico do metro da peça: 9,07 / 0,0084 
um mil, setenta e nove reais e setenta e seis centavos), que hoje no 

mercado é preço para de 2º qualidade no mercado conhecido como MISTA.  
Questionamos também sobre a não solicitação do Documento que permite aos 
interessados em participar do certame a venda de madeiras protegidas por lei, como 
a espécie solicitada nos itens 1 e 2 do lote 3 do termo de referência. O documento 

mamos seria o CADASTRO TECNICO FEDERAL DO IBAMA (CTF) e 
DOCUMENTO DE ORIGEM FLERESTAL (DOF). Este último deve ser apresentado 
juntamente com a nota fiscal, e o mesmo é a autorização de venda e transporte da 

, a pregoeira e sua equipe de apoio, tem a informar 

cancelar  lote 3 do edital. 

maçaranbuda e porta de madeira serão 

radas todas as exigências do edital do referido 


