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Roundcube Webmail :: Re: Esclarecimentos PR nº 12/2022

Assunto

Re: Esclarecimentos PR nº 12/2022

De

<licitacao@bebedouro.sp.gov.br>

Para

Atlântica Construções <ac.ltda@uol.com.br>

Data

20/04/2022 14:30

Boa tarde
De posse do PEDIDO DE ESCLARECIMENTO apresentado pela requerente, procedeu-se à análise da questão arguida pela mesma,
entendendo o Pregoeiro, a princípio, ser necessária a remessa dos autos ao setor requisitante, tendo em vista que o pedido se tratava de
questão técnica relacionada ao objeto da licitação, que foge à área de sua atuação, para que o setor se manifestasse, no sentido de esclarecer a
questão abordada pela requerente.
Em resposta, foi esclarecido a questão abordada pela empresa, no qual a Secretaria Municipal de Educação, setor requisitante, assim se
manifestou:

-------- Mensagem original -------Assunto:Re: Esclarecimentos PR nº 12/2022
Data:20/04/2022 08:34
De:Adriano Secretaria Municipal De Educação de Bebedouro <adriano@semeb.bebedouro.sp.gov.br>
Para:licitacao@bebedouro.sp.gov.br, Raphael Sanches <raphaelsanches@semeb.bebedouro.sp.gov.br>
Bom dia,
Ante ao exposto, vimos esclarecer que o item em questão (5.1.4.3) deverá informar a proposta de percentual de desconto sobre a tabela referencial, conforme
Anexo III e incluir o cálculo de BDI proposto.
at.
-ADRIANO DEL SANTO
Secretaria Municipal de Educação de Bebedouro-SP
17-3344-6100
adriano@semeb.bebedouro.sp.gov.br
educ.adriano@bebedouro.sp.gov.br

Em face da manifestação exposta, esperamos ter prestado, satisfatoriamente, o esclarecimento solicitado.
Att.
---

Divisão de Despesas - Setor de Licitação
e-mail: licitacao@bebedouro.sp.gov.br
telefone: (17)3345-9100
ramais: 9116 - 9135 - 9137

Em 18/04/2022 18:03, Atlântica Construções escreveu:
Boa Tarde!
Considerando que o item 5.1.4.1 do edital diz que a proposta deverá apresentar o percentual de desconto sobre o Preço Total estabelecido na
Tabela de Preços Unitários/ Planilha Referencial - FDE.
Solicitamos que esclareça, em relação ao item 5.1.4.3 onde menciona sobre a planilha orçamentária e o respectivo detalhamento de sua
composição de custos unitários, se estas seriam a tabela de preços da FDE e a composição especificamente do quê?
Aguardo retorno.
Atenciosamente
Melina Martins Guimarães
Atlântica Construções
(14)3732-1321
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