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Comissão Permanente de Licitação - CPL

Resposta Esclarecimento.

Tomada de Preços nº 014/2020
Processo 1108/2020

Prezados Senhores,

Em atenção ao pedido de esclarecimento recebido via e-mail às 10h35min de

10/06/2020, que informa dúvida sobre condições da Tomada de Preços

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

Pergunta: “Bom dia. Na planilha da composição das Instalações Elétricas da Tomada
de Preços 014/2020, foi identificada uma divergência de valores que onera o custo do
orçamento. Na Composição de Preços / Elétricos, no valor total do Item do Código AMM
ELE 004, foi omitida na soma o valor referente ao material, que corresponde a R$ 30,11.
O valor apresentado ficou em R$ 27,59, mas deveria ser, com a mão de obra, R$ 57,70.
Isso reflete, em um aumento de R$ 2.942,06 para R$ 6.152,44 no Item 2.36 da Planilha
Orçamentária, na medida que são previstas 86 unidades do item, ocorrendo a oneração
na planilha da parte elétrica da obra licitada em R$ 3.210,38. Em vista da dificuldade
imposta ao Licitante para a confecção dessa planilha de orçamento elétrico, solicito nos
informar, logo que possível, quais procedimentos devemos adotar.
” (transcrito conforme recebido).

Resposta: Esta Comissão esclarece que em virtude do referido pedido de

esclarecimentos acima transcrito, o certame havia sido suspenso para correção da

planilha orçamentária AMM Elétrica e, esta CPL informa que na data de hoje, fora

disponibilizado em nosso site novas planilhas já com as devidas correções. Também

informamos que o certame fora retomado, com nova data de abertura, para 23 de julho

de 2020 às 07h30min, horário local, no mesmo local indicado inicialmente.

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”.

Primavera do Leste, 03 de julho de 2020.

*Cristian dos Santos Perius
Presidente da CPL

*Original assinado nos autos do processo
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