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Pregão Dourados <pregao@dourados.ms.gov.br>

Fwd: ESCLARECIMENTO TP 22-2020 - PROCESSO 256/2020
2 mensagens

Departamento de Licitação do Município de Dourados-MS
<licitacoes@dourados.ms.gov.br>

30 de julho de 2020
07:50

Para: Pregão Dourados <pregao@dourados.ms.gov.br>

---------- Forwarded message ---------
De: Kelley - Montagna <kelley@montagnametalica.com.br>
Date: qua., 29 de jul. de 2020 às 23:24
Subject: ESCLARECIMENTO TP 22-2020 - PROCESSO 256/2020
To: <licitacoes@dourados.ms.gov.br>

Boa tarde

 

Ä comissão de licitação

Solicitação de esclarecimentos

 

Solicitamos esclarecimentos para os seguintes itens:

Conforme edital item  18.2. O valor estimado da contratação é de R$ 745.379,74 (Setecentos e quarenta e cinco
mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

 

Porem ao realizar a soma da planilha Orçamentaria composta pela Prefeitura Municipal de Dourados a soma total
dos valores apresentados é de  : R$ 749.944,82.

Qual valor devemos seguir da planilha orçamentaria ou do edital para ser considerada o valor global base.
( divergência encontrada no Subtotal do item 04 diferença de R$ 4.565,08.) Qual alternativa a empresa
licitante deve seguir

Pois se a empresa licitante não souber o valor de cada item pode majorar o preço unitário dos itens
causando sua desclassificação por incorreção de preços ofertados.

 

Nota- se que na planilha o item 03.01.04 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  e o
item 04.01.02 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ambos são mencionados com o
mesmo código e mesma descrição, porem apresentam na planilha valores divergentes de R$ 8,96 kg e R$ 12,78
kg para itens iguais.  Qual preço base devemos seguir para compor nossos preços ?

Item 9.2 do edital letra j. Caso a licitante apresente custos unitários superiores ao da planilha de referência fixado
pela Administração, deverá ser desclassificada a proposta apresentada.

 

E sendo nossa última dúvida:

A composição de preços unitários apresenta itens de composição com o mesmo código e mesma descrição porem
com valores divergentes:

Exemplo item COMPOSICAO 01 o insumo pedreiro com encargos complementares a hora está R$ 16,39 já na
COMPOSICAO 09 o mesmo insumo Pedreiro com encargos complementares  tem seu valor baseado na hora de R$
17,37, entendemos que os insumos devem ser calculados levando em consideração o mesmo valor pois a hora de
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serviço não poderia ser diferente. Solicitamos informar se estes cálculos de insumos com valores diferentes serão
levados em consideração na hora da análise de preços unitários.

 

Sem mais para o momento, aguardamos retorno.

 

 

 

 

 

Livre de vírus. www.avg.com.

-- 

Departamento de Lic i tação do Município de Dourados-MS

                              Fone (67)  3411-7693
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Pregão Dourados <pregao@dourados.ms.gov.br> 30 de julho de 2020 07:56
Para: semopmd@gmail.com

Bom dia, segue anexo questionamento para análise, caso empresa tenha razão, deverá a Secretaria solicitar
suspensão do certame para adequações, pois sessão está marcada para data de 31/07/2020 às 08 hs.

Att. Laryssa de Vito
Presidente da Comissão
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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