
Assunto:
Re: Fwd: ESCLARECIMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº
006/2020

De <licitacao@presidentekennedy.es.gov.br>
Para: <eliconconstrutora@hotmail.com>
Data 20/07/2020 10:48

Bom dia,

Segue a manifestação do responsável técnico, referente ao questionamento feito acerca da sessão pública que
acontecerá no próximo dia 22/07/2020. Ressaltamos ainda, que se trata da TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA SETE DE SETEMBRO E PRAÇA DA BÍBLIA, NA
SEDE DESTE MUNICÍPIO, e não da Tomada de Preços nº 006/2020, conforme mencionado no Assunto deste e-
mail.

Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE. 

Att.

Comissão Permanente de Licitação

LICITAÇÃO - CPL

(28) 3535-1907

Em 20/07/2020 10:40, engenharia.semob@presidentekennedy.es.gov.br escreveu:

Bom dia!

O valor unitário realmente esta sem o BDI, o BDI foi considerado na multiplicação do unitário x quantitativo.

Isso torna-se indiferente, visto que o valor final se mantém.

Att.,

Octavio Sabadini

CREA: MG-101924/D

 

Em 20/07/2020 10:08, licitacao@presidentekennedy.es.gov.br escreveu:

A/C ENGº. OCTÁVIO,

Bom dia,

Encaminhamos o questionamento apresentado pela empresa ELICON CONSTRUTORA LTDA EPP, para
análise e manifestação. Ressaltamos que a data de abertura da TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019 está
prevista para o dia 22/07/2020. Diante disso, solicitamos o envio da resposta o quanto antes, para que
possamos sanar as dúvidas da requerente. 

Desde já, agradecemos a atenção dispensada!

Att. 



LICITAÇÃO - CPL

(28) 3535-1907

-------- Mensagem original --------

Assunto::ESCLARECIMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020
Data:17/07/2020 15:30

De:Elicon Construtora <eliconconstrutora@hotmail.com>
Para::Licitação Prefeitura Presidente Kennedy <licitacao@presidentekennedy.es.gov.br>

     Esta empresa pede esclarecimento quanto a planilha orçamentária. Na planilha orçamentária do Lote
01 e Pote 02, o valor unitário mul�plicado pelo quan�ta�vo da planilha, não batem com o valor real
total de cada item. Porém a planilha pede que o valor unitário e total, não ultrapassem o valor máximo
proposto e ofertado pela PMPK.
     Analisando a situação, observamos que quem fez a planilha por parte da PMPK, esqueceu de
adicionar o valor do BDI no valor unitário de cada item, pois, se somar o valor do BDI proposto na
planilha, da exatamente o valor total do item.
Sendo assim, pede esclarecimento se o valor unitário de cada item nas duas planilhas, estão realmente
sem o somatório do BDI.
   Pois, se via de fato, isto aparenta ter acontecido, e assim,  a probabilidade de todos os preços dos
licitantes estarem acima do proposta ofertada pela PMPK, será unanimemente ALTA, prejudicando,
assim os par�cipantes.
Pede-se esclarecimento urgente, pois a licitação será no dia 22/06/2020.
 
 
A�.
Gláucio
 

ELICON CONSTRUTORA LTDA EPP
Fone/Fax: (28) 3521-8218
eliconconstrutora@hotmail.com


