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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Tomada de Preços nº 007/2019

Processo nº 249/2019.

Prezados Senhores,

Em atenção à solicitação de esclarecimento interposto pela empresa CVI
Construtora e Incorporadora que expõe dúvidas sobre um item da licitação
supracitada, que tem por objeto Contratação de empresa de engenharia especializada
para execução dos serviços de adequação das instalações físicas conforme projeto
executivo de Prevenção e Combate a Incêndio, Pânico e SPDA-Sistema de Proteção
contra Descargas Atmosférica das instalações na EMEF Carlos Drummond de Andrade,
com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer
bom e necessário para a execução dos serviços conforme especificações técnicas e
condições estabelecidas no edital e seus anexos, cumpre-nos a esclarecer:

Questionamento: Em função dos 9 itens da etapa 1.0 estarem sem o acréscimo do
B.D.I. e se forem incluídos ultrapassaram o valor unitário, indo contra o edital no item

"11.4.6. O valor Global da proposta não deverá ser superior ao limite estabelecido na
planilha base da Secretaria Municipal de Educação. Os preços unitários máximo dos
serviços igual ao orçamento base;"

Solicitamos a correção da planilha oraçamentária.

Resposta: Em contato com o engenheiro responsável pela elaboração da planilha

orçamentária, constatamos que houve um erro formal na planilha e corrigimos , sem

majoração do valor total.

Ante ao exposto, esta Comissão de Licitação solicitou as correções na planilha e
que encontra-se no site corrigida.

Acreditando em ter prestado satisfatoriamente a resposta a este esclarecimento,
a Comissão de Licitação, por meio de sua Presidente, informa que a solicitação de
esclarecimento e esta resposta, encontram-se nos autos do Processo e no site da
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste www.primaveradoleste.mt.gov.br Ícone:
“ Empresas” “Editais e Licitações” e demais meios previstos pela legislação.

Primavera do Leste 24 de setembro de 2019.

*Maristela Cristina Souza Silva
Presidente da CPL

*Original assinado nos autos do processo
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