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Resposta Esclarecimento.

Tomada de Preços nº 012/2020
Processo 926/2020

Prezados Senhores,

Em atenção ao pedido de esclarecimento recebido via e-mail às 15h44min de

05/05/2020, que informa dúvida sobre condições da Tomada de Preços

supramencionada e sobre elas solicita esclarecimentos, cumpre-nos responder:

Pergunta: “Boa tarde,

1- os itens 19.7 e 19.8 conforme imagem abaixo abaixo estão duplicados na planilha
orçamentária

2- A composição COMP. ELE. 03 não consta valor total do serviço do eletricista

3- A composição COMP. 08 está com a somatória errada, está contemplando apenas
os serviços de mão de obra na somatória total da composição.

Atenciosamente,
Flávia Alves” (transcrito conforme recebido).

Resposta: Esta Comissão esclarece que em atenção ao questionamento acima

transcrito, fora a planilha retificada e republicada em 21/05/2020, após a suspensão do

certame em 11/05/2020. Solicitamos que os interessado verifiquem os documentos

constantes do arquivo “Planilhas, cronograma, projeto_rar.” disponível em nosso site

juntamente com o edital. Vale também reforçar de que para o processo licitatório

existem duas planilhas, uma referente a parte elétrica da obra, e uma referente a parte

civil da obra. As duas planilhas deverão ser apresentadas no envelope de proposta das

licitantes, pois a execução da obra contempla parte elétrica juntamente com a parte

estrutural/civil.

Acreditando ter prestado satisfatoriamente os esclarecimentos, disponibilizaremos o

mesmo no site desta Prefeitura Municipal, qual seja www.primaveradolese.mt.gov.br, na

aba “Editais e Licitações”.
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Primavera do Leste, 21 de maio de 2020.

*Cristian dos Santos Perius
Presidente da CPL

*Original assinado nos autos do processo
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